
TOPLANTI : 9 

CUMHURIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGISI 

C i l t : 56 

31 nci Birleşim 

28 . / . 1970 Çarşamba 

İçindekiler 

Sayfa 
1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 1 

2. — GELEN KÂĞITLAR 2:3 

3. — YOKLAMA 4 

4. — [DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 4 
1. — Başkanın; 1970 yılı Bütçe ka

nunu tasarısının müzakerelerine başlan
ması münasebetiyle demeci. 4 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GPİ
NEL KURULA SUNUŞLARI 4 

1. — Bütçenin tümü üzerinde grup 
sözcülerinin konuşmalarından sonra : 4:6 

«1. 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa ek kanun tasarısı; 4:6 

2.. 1969 Kalkınma İstikrazı kanun 
tasarısı ile; 4:6 

3. Emekli sandıkları ile maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunla
rına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril-

Sayfa 
meşine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi» nin gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülmesine dair Geçici Ko
misyon Başkanlığı önergesi. 4:6 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Suad Eayri Ürgüplü ve Sedat Çum-
ralı'ya izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/841,3/842) 6 

3. — İki aydan fazla izin alan Cum
huriyet Senatosu Konya üyesi Sedat 
Çumralı'nın tahsisatının verilebilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/843) 6 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ce
mal Yıldırım, Fikret Gündoğan ve Tay
fur Sökmen'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/846, 3/847, 3/848) 6:7 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 7,72 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
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let Meclisi (1/3) Cumhuriyet Senatosu 
(1/1051) (S. Sayısı : 1228) " 7:30,80:71,72:121, 

142:148 
2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka

nununa ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi işler, Ba
yındırlık, Ulaştırma İmar İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları başkan
lıkları ve tezkereleri ile Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/158; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1052) (S. Sa
yısı :1358) 121:129,150:151 

3. — 1969 Kalkınma istikrazı hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadi İşler Komisyonu 

Sayfa 
Başkanlığı tezkereleri ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/141; C. Senatosu 1/1049) (S. Sayısı : 
1357) 129:130,152:153 

4. — Emekli sandıkları ile Maluliyet 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunla
rına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet. Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/88; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1047) (S. Sa
yısı : 1342) 130:142 

7. — DÜZELTİŞLEE 149 

« * • £ » • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci, ikinci ve üçüncü oturum gizlidir 
D ördün c ü o tu rum 

Açık oturuma geçildi. 
Vakit gecikmiş fbulunduğundaoı 28 Ocak 

1970 Çarşamba günü saat 10,00 da toplanılmak 
üzere birleşime 28 Ocak 1970 Çarşamba günü 
saat 01,16 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Eskişehir 
Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi. İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
iskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları başkanlıkları tezkereleri ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/158; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1052) (S. Sayısı : 1356) 

2. — 1969 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 

işler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/141; Cumhuriyet Senatosu 1/1049) (S. Sayı
sı : 1357) 

3. — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/41; Cumhuriyet Senatosu 2/275) (S. Sayı
sı : 1358) 
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4. — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadro
sunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre
tim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/40; Cumhuriyet Senatosu 
2/276) (S. Sayısı : 1359) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/168; Cumhuriyet Senatosu 1/1058) 
(S. Sayısı : 1350) 

6. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/165; Cumhu
riyet Senatosu 1/1056) (S. Sayısı : 1352) 

7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/1063) (S. Sayı
sı : 1344) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması. 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/177; Cumhu
riyet Senatosu 1/1064) (S. Sayısı : 1348) 

9. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/175; Cumhuriyet Senatosu 
1/1062) (S. Sayısı : 1355) 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik-
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lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/178; Cumhuriyet Senatosu 1/1065) (S. Sayı
sı : 1347) 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine (1 565 000) liralık ek ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/183; Cum
huriyet Senatosu 1/1066) (S. Sayısı : 1346) 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/172; Cumhuriyet Senatosu 1/1061) (S. Sayı
sı : 1345) 

13. — Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/164; Cumhuriyet Senatosu 
1/1055) (S. Sayısı : 1354) 

14. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/167; Cumhuriyet Senatosu 1/1057) (S. Sayı
sı : 1351) 

15. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağh (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/170; Cumhuriyet Senatosu 1/1060) (S. Sayı
sı : 1353) 

16. — istanbul Teknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağh (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/169; Cumhuriyet Senatosu 1/1059) 
(S. Sayısı : 1349) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 10,05 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Birlerimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — .'Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın, 1970 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısının 'müzakerelerine başlan ması m ünasebe-

tiyle demeci. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çok değerli 
arkadaşlarım; 1970 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısının müzakeresine başlarken, bu bütçeyi 
34 gün gibi çok kısa samanda, gece ve gündüz 
devamlı çalışarak hazırlıyan ve sayın senatör 
arkadaşlarımızın tetkikine imkân vermek için 
zamanında Cumhuriyet iSenatosuna sunan çok 
değerli Karma Bütçe Komisyonunun Sayın Baş
kanına ve çok değerli sayın üyelerine Yüksek 
Heyetiniz adına teşekkürlerimizi sunarım. 

Muıhterem arkadaşlarım, bütçe çalışmaları 
ile ilgili olarak mühim fbir konuya temas et
mek istiyorum. Yüksek maSûmunuzdur ki. Cum
huriyet Senatosunda Bütçenin 10 gün için mü

zakeresinin sonuçlanması ve karara bağlan
ması Anayasanın 94 ncü ve İçtüzüğün 87 nci 
maddelerinin âmir hükümleri icabıdır. Bu âmir 
hükme uyarak Danışma Kurulumuz daha ev
velce bir çalışma programı tanzim ve tesbit et
miş ve bunu evvelki birleşimlerden birinde, 
26 ncı birleşimde, Yüce Senatoya arz etmiş ve 
Yüksek Heyetinizce bu çalışma programı ka
bul buyurulmuştur. 

Benim ricam, kabul buyurduğunuz bu ça
lışma programının, gerekirse gece ve gündüz 
çalışmak suretiyle, günü gününe tahakkuk etti
rilebilmesi için lâzrmgelen gayreti yüksek tak
dirlerinize tekrar arz ediyorum. 

Bütçenin, bütçe çalışmalarımızın başarı ile 
sonuçlanmasını ve 1970 malî yılı Bütçeısinin 
aziz milletimiz için hayırdı olmasını Cenabı hak
ten niyaz ederim. (Alkışlar). 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçenin tümü üzerinde grup sözcüle
rinin konuşmalarından sonra : 

«i. 6802 sayılı Gider Yergileri Kanununa 
el; kanun tasarısı; 

1969 Kalk< uma İstikrazı kanun tasarısı 
•ıi. e: 

3. Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek

lifi» nin gündeme alınarak- ivedilikle görüşül
mesine dair Geçici Komisyon Başkanlığı öner
gesi, 

BAŞKAN — Sayın senatörler, biraz evvel 
•bana bir takrir verilmiştir, bu takrir sahibi 
Bütçe ve Plân Komisyonu ve Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Yiğit Eöker, bu takriri okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçenin tümü üzerinde sayın grup sözcü
lerinin konuşmaları sona erince bütçe müzake-
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relerinin (kesilmesini ve aşağıda adları yazılı 
kanun tasarılarının gündeme alınarak ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu ve Geçici 
Komisyon Başkanı 

Yiğit Köker 

1. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanım tasarısı, 

2. 1969 Kalkınma istikrası hakkında kanun 
tasarısı, 

3. Emekli Sandıklan ile Maluliyet, ih
tiyarlık: ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin ^birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tak
rir aleyhinde sos istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun çok jkıymetli üyeleri, 
muhterem arkadaşımız Yiğit Köker tarafından 
verilen önergede bugün henüz başlamakta oldu
ğumuz Bütçe kanun tasarısının tümü üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmaların bitiminde 
önergede sayılan kanun tas anlarının Aralıkta 
g'örüşülmesi istenmektedir. İlk bakışta yasa
ma devamlılığı ve zoranluluğuna hürmetkar ve 
riayetkar bir önerge gibi gözüken bu önerge
nin aslında bütçe gibi Anayasada yerini almış 
ve bu bütçede kanımızca en önemli bir kanun 
tasarısının ve onun üzerinde bütün Parlâmento 
üyelerinin derinlemesine ve genişlemesine, enine, 
boyuna fikirlerini söylemesine fırsat veren bir 
önemli müzakerenin araşma birtakım kanunların 
sokulması, o kanunlar ne derece önemli olursa 
olsun bütçe mlizakerelerini hiç şüphe yoktur ki 
aksatacaktır. Kanunların, arada konuşulmak 
istenen kanunların önemini inkâr etmiyoruz. 
Ama, kanunların on gün sonra konuşulmasında 
hiçbir mahzur olmadığına bilgimiz vardır, çün
kü gelen, bize gelen kanunlann geliş tarihleri 
henüz pek yenidir. Bu itibarla istiyoruz ki 
Anayasanın verdiği öneme orantılı olarak bütçe 
müzakereleri bittikten sonra ancak bu kanun
lar görüşülsün, müsaade buyurun arada görüşe
ceğimiz kanunlar üzerinde grupların veya şahıs

ların fikirlerini lâyıkı ile belirtmelerine imkân 
verin. Meselâ Gider Vergisi Kanunu, bu (kanun 
üzerinde çok uzun boylu görüşmeye ihtiyaç 
vardır. Türkiye'nin malî politikasını yakından 
ilgilendiren bir kanundur. Ayrıntılan ile, te-
fsrruatiyle yani, incelikleri ile bütün görüşle
rin serd edilmesine imkân bırakmıyan bir ortam
da bir kanunun görüşülmesinde fayda yerine 
zarar vardır, biraz evvel Bayın Başkan bütçe 
müzakerelerinin 10 gün gibi kısa bir zaman sü
resi içinde tamamlanması zaruretini ifade etti
ler ve demek istediler ki bütçe müzakerelerini 
bu kadar kısa saman içerisinde bitirmek- mecbu
riyetinde olan Parlâmentonun gününde progra
ma uygun olarak hareket etmesini isterim. 
Hal böyle iken bütçe müzakerelerinin kendisi
nin bu zamana sığmadığı ifade edilirken, başka 
kanunlann bu araya sojkuşturalmasmda elbette-
ki bir güçlük vardır, takdirinize ars ediyorum, 
istirham ediyorum, on gün sonra bu kanunlar 
görüşüldüğü zaman hiçbir şey olmaz, bu takrir 
iltifat görmesin, saygılarımı,.arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündo
ğan. 

Efandim, takrir sahibi, izahat vereceğim di-
yoı, buyurun Sayın Köiker. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU VE GE
ÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ YİĞİT KÖKER 
(Ankara) — Sayın Başkan çok muhterem arka
daşlarım, takrir metninde de kısaca arz ettiği
miz şekilde Gider vergileri kanun tasarısı 1969 
yılı bütçesinin finansmanı ile ilgili olan 1969 
Hazine,istikrası ile ilgili kanun tasarısı ve niha
yet büyük memur ve işçi 'kütlesi tarafından bek
lenilen 228 sayılı Kanun teklifinin Yüce Sena
toda görüşme müddetlerinin bitimine çok kısa 
bir zaman kalmış bulunmaktadır. Takrir 
metninden de anlaşılacağı veçhile bu bütçe mü
zakerelerinin devamına engel teşkil edecek bir 
durum yaratmamaktadır. Bütçe talkdim ko
nuşmasını yapacak plan Sayın Maliye Bakanı
nın konuşmasından sonra grupları adına görüş
lerini izah edecek sayın grup sözcülerinin ko-
nuşmalanmn hitamında bütçe müzakerelerinin 
kısa, bir fasıla için kesilmesini ve esasen progra
mımızda başkaca bütçe de olmadığına göre 
programda da bir aksaklık yapılmıyacaktır ve 
muhtemelen bu konuşmalar geç saatlere de 
rastlıyacaktır. Bu itibarla Sayın Gündoğan ar-
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kadaşımın ileri sürdüğü, mahzurlar mevcudol-
madığı için takririn kabul edilmesini ve bu çojk 
ehemmiyetli üç kanunun Cumhuriyet Senatosu
nun bugünkü birleşiminde kanunlaştırılması hu
susunda muhterem arkadaşlarımın yardımlarını 
istirham ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Takrir sahibi izahatı verdi, 
takrir aleyhinde Sayın Fikret Gündoğan müta
lâalarını ileri sürmüşlerdir, takriri tekrar oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Yiğit 
Köker'in takriri tekrar okundu.) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Divanda görü
şülmüş tümü üzerinde görüşmeler bittikten son
ra aktarma veyahut ek ödenek tasarılarının 
görüşülmesi kabul edilmişti. Şimdi yarıda ke
siliyor. Tümü üzerindeki görüşmeler bittijkten 
sonra bu kanun tasarıları görüşülsün, teklif o 
şekilde değildir. (Sağdan teklif o şekilde ses
leri)... 

BAŞKAN — Efendim, faen önergeyi okuta
rak oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyurmajk 
veya etmemek sizlerin elinde olan bir mevzudur. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 
Hayrı TJrgüplü ve Sedat Çumralı'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/841, 3/842) 

BAŞKAN — Bâzı senatör arkadaşlarımızın 
izni ile ilgili tezkereler vardır, bunları okuta
cağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda aidlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 19 . 1 . 1970 ta
rihli 'toplantısında kararlaştınlmıştır, keyfiyet 
yüce tasviplerine arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
C. Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi, Su
at Hayri Ürgüplü, hastalığına binaen 6.1.1970 
tarihinden itibaren 21 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi Sedat 
Çumralı, hastalığına binaen 7 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren üç ay. 
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BAŞKAN — izin istiyen arkadaşların isim
lerini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Su
at Hayri Ürgüplü, hastalığına binaen 6.1.1970 
tarihinden itibaren 21 gün. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sedat Çumralı'-
mn hastalığına binaen 7 . 1 . 1970 tarihinden 
itibaren üç ay. 

BAŞKAN — Sayın Sedat Çumralı'nın üç ay
lık istirahatini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Konya Üyesi Sedat Çumralı'nın tah
sisatının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/843) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çumralı'nın tahsisatının verilebilmesi, içtüzü
ğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce ten
siplerine arz olunur. 

İbraihim Şevki Atasağun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Çumralı'nın istirahat 
müddeti iki ayı tecavüz ettiği için tahsisatının: 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 
Yıldırım, Fikret Gündoğan ve Tayfur Sökmem/e 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/846, 3/847, 3/848) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 26 . 1 . 1970 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır, keyfiyet 
yüce tasviplerine arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
C. ISenatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Cemal 
Yıldırım, hastalığına binaen 22 . 1 . 1970 tari
hinden itibaren 15 gün, 



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Fikret 
Gündoğan, hastalığına binaen 9 . 1 . 1970 ta
rihimden itibaren 12 gün.. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Tay
fur Sökmen, hastalığına binaen, 21 . 1 . 1970 
tarihinden itibaren bir ay. 

BAŞKAN — izin istiyen arkadaşların isim
lerini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım, hastalığına binaen 22 . 1. 1970 tari
hinden itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet iSenatosu istanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan, hastalığına binaen 9 . 1 . 1970 ta-
riMnden itibaren 12 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Tay
fur Sökmen, hastalığına binaen 21 . 1 . 1970 
tarihinden itibaren bir ay. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim gündemimiz içerisinde 1970 malî 
yılının kanun tasarısının müzakeresi vardır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/3) Cumhuriyet Senatosu (1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Yüce Se
natoya tasarı hakkında bilgi verecek ve tasarı
yı takdim edecektir, sözü kendilerine veriyo
rum, lütfen Sayın Balkan. (Maliye Bakanı Me
sut Erez orta ve sağ sıralardan alkışlar arasın
da kürsüye geldi) 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Yüce Senatonun Sayın Baş
kanı, sayın üyeler, 

1970 yılı genel ve katma Bütçe kanun tasarı
larını Yüksek Heyetinize sunmakla şeref du
yuyorum. 

Bu tasarılar Anayasamızın 94 ncü maddesin
de yazılı süre içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiş ve Karma Bütçe Ko
misyonunun değerli ve vukuflu incelemelerin
den geçtikten sonra huzurunuza getirilmiştir. 
Yüce Heyetinizde yapılacak çalışmalarla daha 
da mütekâmil bir hale gelecek olan tasarıları in
celemelerinize arz ediyorum. 

Dünya ekonomisi : 
Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Önce, 1970 Bütçe kanun tasarılarının takdi
mi vesilesiyle, içinde yaşadığımız dünya ekono
misindeki ve millî ekonomimizdeki gelişmeler 

(1) 1288 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hakkında görüşlerimizi belirtmeme müsaadeleri
nizi rica ediyorum. 

Bu yıl dünya ekonomisi 20 nci Asrın yeni bir 
on yıllık devresine girmektedir. 1970 lerde geliş
miş Batı ülkelerinin toplam gelirlerinin % 50 
kadar artacağı, sınai ve ticari teşebbüslerdeki 
birleşimlerin çok daha büyük boyutlar içinde 
gerçekleşmekte devam edeceği, teknolojinin 
üretim alanına büyük yenilikler getireceği tah
min olunuyor. Bu arada bâzı çok gelişmiş ülke
lerin bir kısım sanayilerini zamanla ötekilere 
devredecekleri ve beşerî güçlerini daha çok hiz
metler alanında kullanmaya yöneltecekleri an
laşılmaktadır. 

Bunun yanında bütün dünyada enflâsyonist 
baskıların, sosyo - ekonomik problemlerin daha 
çok yoğunlaşarak sürüp gideceğini gösteren işa
retleri gözlemekteyiz. 

Bu yılın bütçesi böyle bir devrenin başına 
Taslamaktadır. Bu devrenin başlangıç yılında 
dünyanın iktisadi durumu ise önceki yıllara 
oranla belki daha az parlak olarak gerçekleşme 
istidadını arz etmektedir. 

Gerçekten 1968 yılı sanayileşmiş ülkeler için 
yüksek bir gelişme yılı olmuştur. 1969 yılında 
bu gelişmenin yine büyük ölçüler içinde devam 
ettiğini görüyoruz. Ancak, yılın ikinci yarısın
da iktisadi ortamda duraklama şartlarının be
lirdiğini gösteren emareler vardır. 1970 yılı hak
kındaki öntahminler ise bu yıl içinde gelişme
nin Amerika Birleşik Devletleri, Batı Almanya 
gibi ülkelerde ve bu nedenle toplam olarak dün
yada bir duraklama devresine gireceği yönün
dedir. 

— 7 — 
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Öte yandan dünya ekonomisinin varmış ol
duğu büyüklükler gelişmenin kendi beraberin
de getirdiği problemlerin de vüsat ve hacım 
kazanmasına sebebolmaktadır. Toplam talep bü
tün memleketlerin ekonomileri için hızla art
maktadır. Genellikle-bütün dünyada toplam ta
lep seviyesinin etkisi altında belli ölçüler için
de enflâsyonist baskıların geliştiğini ve fiyatla
rın yükseldiğini görmekteyiz. 

Talep seviyesini ve enflâsyonist baskıları 
mutedil sınırlar içinde tutabilme başarısını gös
teren ülkeler, devamlı ve istikrarlı gelişmenin 
nimetlerinden yararlanmaktadırlar. 

Bundan evvelki devrede İngiliz ve Fransız 
paralarının devalüasyonuna şahidolmuştuk. Bu 
iki ülke sosyal ve ekonomik nedenler dolayısiyle 
toplam kaynaklarını aşan bir talep ve harcama 
baskısı aitmda, ödemeler dengelerinde büyük 
açıklara mâruz kaldıkları ve milletlerarası ti
caret alanında önemli gerilemeler kaydettikleri 
için paralarının değerlerini düşürmüş ve böyle
ce millî gelirlerinin artış hızlarının ağırlaşma :ı 
pahasına, istikrar vetiresine dönme tercihini uy
gulamışlardır. 

1969 Ekiminde ise Federal Almanya'nın 
ödemeler dengesindeki faslakğm vardığı bü
yüklük, gerek bu ülke vs gerekse öteki ülkeler 
ve özellikle Avrupa Ekonomik topluluğu üye
leri için önemli bir mesele haline gelmişti. Bu 
meseleye önce fiskal sistem içinde çözüm yolu 
aranmış, daha sonra Alman Markının değerinin 
artırılması çaresine başvurulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletlerinde de son yıl
larda devam edegelen yüksek gelir ve arz ahenk
sizliğinin doğurduğu enflâsyonist baskı bütün 
dünya için bir rezerv parası olan doların değeri 
üzerinde kendisini hissettirmekte idi. Bu sebep
ledir ki, bütün dünya ekonomisini etkisi altın
da tutan bu ülkenin ödemeler dengesinde büyük 
açıklar belirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri 
devamlı altm çıkışı karşısında geleneksel altın 
esasından vazgeçmek zorunda kalmıştı. 1989 yı
lında varılan anlaşmaya göre Milletlerarası Fa
ra Fonu tarafından 1970 - 1972 yılları için sağ
lanacak 9,5 milyar dolarlık özel çekme hakları 
ile milletlerarası likiditenin genişletilmesi ve 
doların değerinin muhafazası mümkün olmuş
tur. 
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1968 ve 1969 yıllarında altının milletlerarası 
arz ve talebi ile milletlerarası altın fiyatları 
önemli gelişmelere konu olmuştur. Altın üreti
minin ve arzının yetersizliği ve milletlerarası 
rezerv paralarının değerlerindeki zaafiyet altın 
talebini ve dolayısiyle fiyatlarını çok yükselt
miş bulunuyordu. 1968 yılında kabul edilen 
(ikili altm fiyatı esası) ile talebin kısılmasına 
gidilmişti. 1969 da, Milletlerarası Para Fonu 
aracılığı ile milletlerarası likiditelerin artırıl
masından sonra altm talebi ve fiyatları çok bü
yük ölçüde gerilemiş ve yeni bir konu olarak 
altın fiyatının belli bir haddin altına düşme
sini önleyici tedbirler meselesi ortaya çıkmış
tır. 

1969 yılında milletlerarası bütünleşme ha
reketleri alanında önemli bir gelişme olmuş ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak tarım 
politikasının finansmanı konusunda anlagma-
ya varmıştır, öte yandan altılar, bütünleşme 
hareketi içinde hayati bir önem taşıyan mone-
ter işbirliği alanındaki çalışmaları da bir pren
sin anlaşmasına vardırmış bulunmaktadır. Di
ğer taraftan Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi 
ösellikle Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki gelişmeler gerçekten il
gi çekici bir seyir izlemiştir. 

Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki (Karşılıklı 
Yardımlaşma Konseyi) nin çalışmaları da bu yıl 
daha canlı ve hareketli olmuştur. Bu konsey 
üyeleri de aralarında ortak bir yatırım bankası 
kurulması, malî ve moneter araçların daha çok 
kullanılması ve ortak kredilerden daha çok 
yararlanılması yönünde kararlara varmışlardır. 

Komşumuz Arap ülkeleri arasında kurulu 
Arap Ortak Pazarı da, son iki yıl içinde smai 
mallar için tarife indirimleri uygulamalarını 
ve 1975 yılında mübadelelerle sağlanacak tam 
serbestlik ilkesinin gereklerini sağlıyacak ted
birleri genişletmiştir. 

Türkiye'nin kalkınma için bölgesel işbirliği 
çerçevesinde iran ve Pakistan ile ilişkilerindi 
sanayi, ticaret ve petrol konularında yıl bo
yunca memnunluk verici gelişmeler' sağlanmış-
tu . 

Öte yandan 1969 yılında Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Ortaklık ilişkilerimizde önemli 
gelişmeler olmuştur. Gerçekte, Ankara Anlaş
masında hazırlık dönemi için prensibolarak ön-j 
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görülmüş olan beş yıllık normal süre bu yılın 
Aralık ayı nihayetinde sona ermiştir. Bu süre
nin bitmesinden bir yıl önce Ortak Pazar'a bil
dirilen «Geçiş dönemi» ne normal süreler içinde 
geçmek ve bunun için gerekli müzakerelere 
başlamak arzumuz kabul edilmiş ve 1969 yıli, 
başında müzakereler başlamıştır. Bu müzake
relerde büyük önemle göz önünde bulunduru
lan husus, geçiş dönemine ait şartların ekono
mik gelişme, özellikle sanayileşme gayretleri
mizi engellemiyecek, aksine bunlara yardımcı 
olacak şekilde tesbiti olmuştur. 

Gelişme halindeki memleketlerin ekonomiJ 
leri geçen devre içinde nisbeten elverişli bir 
genişleme göstermiştir. Yapılan son değerlen
dirmelere göre bunların toplam gelişme hızla
rı % 5 i aşmaktadır. Bununla birlikte bu ül
kelere dönük dış finansman hacminde önceki 
yıllara oranla bir azalmanın yer aldığını gö
rüyorum. 

Türk ekonomisi : 
Sayın senatörler, 
1969 yılında, Türk toplumu kalkınma ba

kımından dikkatle incelemeye değer önemli 
bii' yıl daha geçirmiştir. 

Nüfusumuz 1939 yılı sonunda 34 700 G00 e 
varmıştır. Bu rakam içüıde ziraat sektöründe 
çalışan nüfus geçen yıl toplam nüfusun % 70 
inin üstünde iken bu yıl bu oran % 67 olmuş
tur. 

Bu yıl kalkınma hızı plân hedeflerine uygun] 
olarak gerçekleşmiştir: Bu oluşum içinde Türk 
toplumunun ihtiyaç duyduğu mallar ve hiz
metler hacminde hem toplanı büyüklükler ola
rak hem ele bu mal ve hizmetlerin nitelikleri 
ve bölümü bakımından önemli değişiklikler 
görülmektedir. Gayrisâfi millî hâsılanın, ve ge
lirin teşekkülünde tarım sektörünün paymda-
ki azalma devam etmektedir. Sanayi ve hizmet 
sektörlerindeki artışlar önemli orandadır. 

1969 yılında toplumumuzun sosyal açıdan 
geçtiği aşamalar da dikkati çekici olmuştur. 
Ülkemizde hızlı bir şehirleşme görüyoruz. Ulaş
tırma hizmetlerinde çok büyük oranlarda ar
tıklar vardır. Çeşitli toplulukların karşılıklı 
ilişkilerindeki gelişmeler Türk toplumunda 
modern anlamda bir mobilitenin yer aldığını ve 
bu hareketlilikten doğan modern toplumlara 
özge konular ve problemlerle karşılaşmakta ol

duğumuzu göstermektedir. Bu münasebetle top
lumun ortak hizmetlerinin ve bu hizmetlere iliş
kin altyapı ihtiyaçlarının çok değişik ve çok bü
yük ölçüler içinde Türk sosyal hayatını şekil
lendirmeye başladığını dikkatlerinize arz ede
rim. 

Sayın senatörler, 
Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz toplumun 

böylesine hızlı bir modernleşme sürecinden 
geçmesinden doğan meseleleri ve bu meselele
re çözüm yolları bulmak konusundaki güçlük
leri, gelişmiş ülkelerin sosyo - ekonomik yapı
larını karakterize eden konularının kadrosu 
dışında anlamaya imkân yoktur. Önümüzdeki 
on ilâ yirmi yıllık devre içinde gelişmiş ülke
lerde kişi başına gelirin ülkeler itibariyle 
5 000 ile 9 000 dolar arasında olacağı tahmin 
edilmektedir. Böyle bir perspektif içinde top
lumların ve kişilerin ihtiyaçlarının ve malî 
imkânlarının ortaya çıkaracağı konuların çok 
değişik nitelikte ve ölçüde olacağından şüphe 
etmemek lâzımdır. 

Bu durumu, önümüzdeki devrede böylesine 
gelişen bir dünyaya intibak edebilmenin şart
larını şimdiden hazırlamak mecburiyetinde 
bulunduğumuzu belirtmek için açıklıyorum: 

Modern bir toplumun içinde oluşan yapı
sal değişikliğin 1989 yılındaki görüntülerini, 
bu değişiklikten doğan zorlukları bu perspek
tif ve bu kadro içinde düşünmek zorundayız. 
Bugünkü Türkiye'nin temel meseleleri dünkü 
Türkiye'nin temel meseleleri değildir. Önümüz
deki on yıllık devrede temel meselelerimizde 
değişiklik olacak ve bu mihrak etrafındaki çö
züm yollarını ve uygulamaları buna göre dü
zenlemek durumunda bulunacağız. 

1970 yılma girerken Türk ekonomisinin ve 
maliyesinin temel meselelerini, böylesine bir 
gerüş açısı içinde tanımlamak ve bulunan çö
züm yollarını buna göre değerlendirmek lâzım
dır. 

Gelişme hızı : 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türk ekonomisi 1969 yılında sabit fiyatlar

la % 7 oranında bir gelişme ve artma kaydet
miştir. Bu artış tatminkârdır ve plân hedefleri
ne tamamiyle uygundur. Türkiye'nin toplam 
millî geliri, 1969 yılında cari fiyatlarla 129 mil-
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yar 700 milyon lira 1961 yılı sabit fiyatları ile 
90 milyar 100 milyon liradır. 

Arz ve talep, 
Fiyatlar, istihdam : 
Türk ekonomisi 1969 yılında hareketli ve 

yüksek bir gelişme göstermiştir. Ekonominin 
başlıca dengeleri beklenen hedefler seviyesinde 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Türk ekonomisinin 1969 yılındaki gelişmesi
nin iticisi iç talep olmuştur. % 7 lik gelişme hı
zını gerek yatırım ve gerekse tüketim talebin
deki canlılık sağlamıştır, öte yandan ihracatı
mızın yıl sonuna kadar önceki yıla nazaran % 8 
oranında artış kaydettiği görülmektedir. Bu 
duruma göre dış talebin de gelişme hızını ken
di ölçüsünde olumlu şekilde etkilediği anlaşıl
maktadır. Yurt dışındaki işçilerin yurda gön
derdikleri tasarrufların 1969 yılında geçen yıla 
nazaran % 20 oranda artması da toplam gelirin 
yükselmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş
tur. 

1969 yılında 1965 sabit fiyatları ile toplam 
99 milyar 300 milyon liralık kaynağın 21 milyar 
100 milyon lirasının yatırıma, 78 milyar 400 
milyon lirasının ise tüketime harcanmış olduğu 
hesabedilmektedir. Buna göre bu yıl geçen yı
la oranla yıllık toplam, yatırımlar % 7,7, tü
ketim ise kamu sektöründe % 8, özel sektörde 
% 5,7 artmaktadır. 

Bu oranları huzurunuzda arz etmekteki 
maksadım arkada bıraktığımız bir yıllık sürede
ki gelişmelerin Türk ekonomisine ve Türk mil
letinin refahına hangi ölçülerde katkıda bulun
duğunu belirtmektir. 

Bu gelişmeye muvazi olarak arz vetiresinde 
de toplam talebi karşılıyacak artışlar sağlan
mıştır. Her ne kadar tarımsal üretim uygun geç-
miyen iklim şartları yüzünden hedefin gerisinde 
kalmış ise de öteki üretim kollarında sağlanan 
gelişmeler tarım üretiminin arz ve talep denge
si üzerindeki olumsuz tesirini büyük ölçüde ön-
liyebilmiştir. 

1969 yılında toplam fiyat seviyesinde aşırı 
bir yükselme olmamıştır. Kasım ayı itibariyle 
11 aylık toptan eşya fiyatları 1968 yılının aynı 
devresine oranla % 6 civarında artmıştır. Ge
çinme endekslerindeki hareketler de bu gelişme
ye muvazi, fakat bu haddin daha altında sey
retmiştir. 

— 10 
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Bu gelişme içinde zaman zaman beliren ve 
gerçekle ilişkisi olrnıyan rivayetlere ve haberle
re dayanan spekülatif davranışların ve bekle
yişlerin ekonominin normal gidişini zedeleyici 
etkileri olmuştur. Nitekim yılın belli devre
sinde altın talebi yükselmiştir. Altın fiyatla
rı bâzı devrelerde milletlerarası fiyatların etki
si altında çok yükselmiş Cumhuriyet altını bir 
ara 140 liraya kadar çıkmış sonra düşmüştür. 
1969 yılının son ayında Cumhuriyet altını 113 -
114 liraya kadar gerilemiş bulunuyordu. Bütün 
bunlar ekonominin kendi kendine işleme ve 
ayarlama ilkeleri içinde normal olarak yer al
ma durumunda bulunan faktörlerdir, bunlarla 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, içinde yaşadığımız 
devrede ve gelecek yıllarda da karşılaşmayı ta
biî buluyoruz. 

Para ve kredi hareketleri : 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Para ve kredi hareketleri bu konuda uygu

lanan tedbirlerin etkisi altında 1969 yılının ik
tisadi kalkınma hızının plân hedefi seviyesinde 
gerçekleşmesine yardımcı olmuştur. 

Mevduat hacminin artış hızı 1969 da ağır
laşmış ve özellikle ticari mevduatta gerilemeler 
olmuştur. 

Banka kredileri 1969 yılı içinde geçen yıla 
nazaran daha yüksek bir oranda artmış olmak
la beraber yıl sonuna doğru kredi hacmi mutat 
trendine daha uygun bir şekilde seyretmeye 
başlamıştır. 

11 aylık gelişme itibariyle 1969 da Banka 
kredilerindeki artış % 14,5 olmuştur. Geçen yıl 
aynı devrede bu oran % 13,8 olarak gerçekleş
mişti. 

Merkez Bankası kredileri bu yıl, ekonominin 
finansmanını sağlamak bakımından oldukça 
hareketli ve yüksek seviyelerde artışlar kaydet
miştir. Bu gelişmenin en büyük elemanları Ha
zine avansları ile özel sektör ticari senetleri 
karşılığı verilen kredilerdir. Merkez Bankası 
kredileri 1969 yılının 12 aylık devresi itibariyle. 
% 21,3 oranında bir artış kaydetmiştir. 

Elde edilen son rakamlara göre 1969 un Ara
lık sonuna kadar olan devrede emisyon 836 mil
yon, Ekim ayı sonunda para arzı 1 milyar 947 
milyon lira artmıştır. Bu gelişme ekonominin 
toplam gelişmesinin gerektirdiği finansman hac
mi bakımından yeterli ve yararlı olmuştur. 
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ödemeler dengesi : 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1969 yılında ödemeler dengesindeki büyük

lüklerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir, it
halât, ihracat ve çeşitli gelir ve giderlerdeki 
artışların dikkati çekici olduğunu memnunluk
la belirtmek isterim, 

Kasım ayı sonu itibariyle dış ticaret hacmi 
1 milyar 212 milyon 300 bin dolardır. Bu mik
tar gecen yıldan % 6,6 fazlalık göstermektedir. 
Dış ticaretimizin ihracat bölümündeki artış 
oranı daha yüksektir, ithalâttaki artış oranı 
% 6 olduğu halde ihracatımız (Kasım ayı sonu 
itibariyle) % 8 civarında artış kaydetmiş ve 
473 milyon 600 bin dolara yükselmiştir. Buna 
göre 1969 yılı için tahmin olunan 550 milyon 
dolara yakın bir gerçekleşme sağlanacağını 
umuyoruz. Bu gelişmede özellikle katma değeri 
fazla olan sınai mallar ihracatının önemli yeri 
olduğunu eblirtmek isterim. Gerçekten mev
cut rakamlara göre Ekim ayı sonu itibariyle 
geçen yıla oranla sağlanan 44 milyon 600 bin 
dolarlık ihracat artışının 23 milyon 900 bin do
larlık kısmı yani yarısından fazlası sınai üre
timlerden gelmektedir. 

ithalât konusunda ise, özellikle ham madde
lerde büyük artışlar görülmektedir. Toplam it
halâtımız Kasım sonu itibariyle % 5,2 artışla 
743 milyon 800 bin dolar olmuştur. Buna göre yıl 
sonuna kadar ithalâtın 800 milyon dolara vara
cağı hesaplanmaktadır. 

Önemli bir dış gelir kaynağımız olan işçi 
gelirlerinde 1969 yılında yeniden büyük bir ge
lişme kaydedilmiştir. Buna göre işçi gelirleri
nin program hedefi olan 120 milyon doları aşa
rak 140 milyon dolar civarında gerçekleşeceği 
anlaşılmaktadır. 

ödemeler dengesinin cari işlemler açığı Ekim 
sonunda bu yıl geçen yıla oranla 25 milyon do
lar kadar azalarak 199 milyon dolar olmuştur. 

Bu arada ithalât kuvertörlerinin peşin öden
mesi şeklindeki uygulamaya son vermek imkânı 
hâsıl olduğundan rezervlerimiz de yükselmiştir. 
Kasım sonu itibariyle rezervlerimiz 178 milyon 
900 bin dolardır. Aralık sonunda 199 milyon 
800 bin dolar olmuştur. Bu rezerv artışı içinde 
serbest altın mevcudunun bu yıl 30 milyon do
larlık bir artışla 42 milyon doları aştığı da dik
katlerinizi çekmek isterim. 

İstihdam : 
1969 yılında istihdam hacmında % 4,1 ora

nında artışın gerçekleşmiş olduğu tahmin edil
mektedir. Bu artış içinde sanayi sektörü 
% 10,3 olarak başta gelmektedir. Bu arada si
gortalı işçi sayısı da Eylül sonu itibariyle 1 
milyon 191 bin 200 e yükselmiştir. 

Bundan ayn olarak memleket dışında, bu yıl 
on aylık dönem itibariyle 100 572 kişi gönde
rilmiştir. 

1969 yılı içinde ortalama işçi gündelikleri de, 
rakamları alman dönem itibariyle % 8.6 arta
rak 27,73 liradan 30,12 liraya çıkmıştır. 

Kamu Maliyesi 
Bütçe uygulamaları 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi, biraz evvel izah ettiğim dünya eko

nomisindeki gelişmeler ve Türk ekonomisinin 
piçinde bulunduğu durum muvacehesinde, 1969 
malî yılı bütçe tatbikatı ve huzurunuza getiril
miş bulunan 1970 malî yılı bütçe tasarıları hak
kında bilgi vereceğim. 

1969 malî yılı 31 Aralık 1969 tarihi itibariy
le konsolide bütçe ödenek toplamı, 

12 milyar 945 milyonu cari, 
7 milyar 062 milyonu yatırım, 
7 milyar 507 milyonu sermaye teşkili ve 

transfer harcamalarına aidolmak üzere, 
27 milyar 514 milyon liraya ulaşmıştır. Malî 

yıl başında bütçe ile verilen ödenek 26 milyar 
669 milyon lira olduğuna göre on aylık uygula
ma döneminde ödeneklerde 845 milyon liralık 
bir artış meydana gelmiştir. Aynı dönem için
de konsolide bütçeden yapılan harcamalar ise, 

9 milyar 613 milyon lirası cari, 
5 milyar 069 milyon lirası yatırım, 
5 milyar 062 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları olmak üzere, 
19 milyar 744 milyon liraya ulaşmıştır. 
1969 malî yılı gelir bütçesinin uygulama so

nuçlarına gelince : 
1969 malî yılının 10 ayı zarfında, 
— Vergi gelirinden; 15 milyar 768 milyon 

124 bin 929 lira, 
— Vergi dışı normal gelirlerden 1 milyar 

66 milyon 390 bin 516 lira, 
— özel gelirler ve fonlardan 1 milyar 690 

milyon 738 bin 664 lira olmak üzere topluca 
18 milyar 525 milyon 254 bin 109 liralık tahsi
lat yapılmıştır. 

11 — 
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Bu duruma göre, 19G9 malî yılının ilk 10 ayı 
içinde, Genel Bütçe gelir tahminlerinin % 75,6 
sı realize edilmiş olmaktadır. 

1960 yılının ilk 10 ayı içinde yapılan talm-
lât 1968 yılının aynı dönemi içinde yapılan tah
silata nazaran % 15,8 oranında ve 2 milyar 535 
milyon 316 bin 787 lira tutarında bir fazlalık 
arz etmektedir. Vergi gelirleri tahsilatındaki 
artış ise, (bir yıl önceki aynı döneme nazaran) 
% 17,4 oranında ve 2 milyar 341 milyon 609 
bin 346 lira tutarındadır. 

Tümü ile bu gelişme, konsolide bütçe uygu
lamalarının konjonktür üzerinde en uygun et
kiyi sağlıyacak dengelerde tutulduğunu göster
mektedir. Gerçekten, yıl içinde Devlet harca
malarının talep seviyesini aşırı şekilde zorlama-
ması için gerekli tedbirleri almış ve ekonomi 
ile kamu sektörü arasındaki dengeyi en iyi öl
çüler içinde temin ve idame etmiş olduğumuz 
kanısındayız. 

1970 malî yılı bütçe tasarıları 
Giderler : 
Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş 

şekliyle huzurunuza gelen 1970 malî yılı Genel 
Bütçe tasarısı ile : 

Cari harcamalar için 11 milyar 805 milyon 
095 bin 985 lira, 

Yatırım harcamaları için, 2 milyar 866 mil
yon 040 bin 751 lira, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 13 milyar 251 milyon 749 bin 277 lira olmak 
üzere topluca 27 milyar 922 milyon 886 bin 013 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Katma bütçeler de hesaba katıldığı takdirde 
konsolide Devlet Bütçesinin ödenekleri toplam 
olarak 28 milyar 953 milyon 480 bin 428 liraya 
ulaşmakta ve bu miktarın, 

13 milyar 159 milyon 526 bin 211 lirası 
cari, 

7 milyar 416 milyon 043 bin 825 lirası ya
tırım, 

8 milyar 377 milyon 910 bin 392 lirası ser
maye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili 
ödeneklere ait bulunmaktadır. 

1970 malî yılı konsolide Devlet bütçesi için 
teklif edilen ödenek miktarının 1969 malî yılı 
konsolide bütçesine nazaran arz ettiği mutlak 
ve nispî artışlar sırasiyle, 
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Cari harcamalarda 752 milyon 718 bin 627 
lira tutarında ve-% 5.71 oranında, 

Yatırım harcamalarında, 477 milyon 098 bin 
772 lira tutarında ve % 6.87 oranında, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, 
1 milyar 053 milyon 948 bin 646 lira tutarında 
ve % 14.39 oranında ve toplam olarak 2 milyar 
283 milyon 766 bin 045 lira tutarında ve % 8.56 
oranında olmuştur. 

1970 malî yılı bütçe teklifinde cari ödenek-
lerdeki artış bir evvelki yıldakine nazaran daha 
au, buna mukabil yatırım ödeneklerindeki artış 
daha fazladır. 

Gelirler Bütçesi 
Sayın Başkan; 
Sayın üyeler, 
1970 malî yılı bütçe gelirlerimizin takdimine 

geçmeden önce, Devlet gelirlerinin daha önceki 
yıllardaki gelişme seyrine kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Vergi gelirlerimiz, 1966 malî yılında % 21,2 
1967 malî yılında % 19,7 1963 malî yılında da 
% 8,9 oranında bir gelişme göstermiştir 1969 
malî yılının 10 aylık uygulama sonuçlarına da
yanılarak yapılan tahminlere göre, vergi gelir
lerimizin 1969 da % 15,2 civarında bir artış gös
termesi beklenmektedir. 1968 naî î yılındaki 
düşüklük en az geçim indirimi miktarında yapı
lan yükseltmenin ve fiskal teşvik tedbirleri uy
gulamalarının doğurduğu vergi kayıplarından 
ileri gelmiştir. 

Genel bütçe toplam, gelirlerimizin gelişme 
oranlan ise, 

1966 da % 17,4, 1967 de % 19,3, 1968 de 
% 9,8 dü. 

1939 yılı genel bütçe gelirleri artış oranı tah
minen % 10,2 civarında gerçekleşecektir, 

196S yılı Devlet gelirleri tahsilatında bütçe 
tahminleri altında gerçekleşmesinin ballıca se
bepleri, ithalât üzerinden alınan vasıtalı vergi
lerde beklenilen artışların sağlanamamış elması
dır. 

Sayın Başkan; 
Sayın üyeler, 
Şimdi de 1970 yılı gelir tahminleri hakkında 

bâzı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
1970 yılı Devlet gelirleri, 

— 1969 yılının 10 aylık uygulama sonuçla
rına, 
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— 1969 ve 1970 yılı gayrisâfi millî hâsılada

ki artış tahminlerine, 
— 1970 yılı ithalât hacmine, 
— Tevsik tedbirlerinin doğuracağı vergi ka

yıplarının tahminlerine, 
— 1970 yılında vergi kanunlarında gerçek

leştirilecek değişikliklere; 
Dayanılarak ve tamamen objektif usullere 

göre tahmin edilmiştir. 
İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının temel 

ilkelerinde de belirtildiği gibi kamu harcamala
rının finansman kaynağı vergi gelirlerimiz ola
caktır. 

Plânın 1970 yılı için öngördüğü gelir hedef
lerine ulaşma gayretlerimizi bu prensip içinde 
değerlendirmiş bulunuyoruz. 

Plân ve programda tesbit edilen 1970 senesi 
gelir hedefini gerçekleştirme zarureti, yeni fi
nansman kaynaklarına başvurmayı gerektirmek
tedir. 

Yeni finansman kaynakları ile ilgili taşanlar 
peyderpey T. B, M, Meclisine sunulmaktadır. 

Ek finansman sağhyacak kaynakların seçi
minde, şu hususlara özellikle öncelik verilmiş
tir. 

1. Ekonomideki yatırılabilir fonları İktisadi 
kalkınma için en verimli olanlara yöneltmek, 

2. Bâzı sahalarda görülen a^ırı tüketimleri 
olumsuz yönde etkilemek suretiyle, bu sahalar
daki talep fazlasını ekonomik gelişme bakımın
dan tercihli sektörlere kaydırmak. 

3. Genellikle yüksek gelir gruplarının har
camaları içinde yer alan maddeleri ve hizmetleri 
vergilendirmek, 

4. Dayanıldı tüketim malları yurt içi tale
bini daraltmak yoluyla bu mallara ihracat için 
gerekli ortamı hazırlamak, 

5. Vergi sistemini daha modern hale getir
mek ve özellikle sistemin konjonktüre karşı olan 
duyarlılığını ve otomatik istikrar gücünü artır
mak. 

Arz ettiğim genel çizgiler içinde hazırladığı
mız 1970 gelir tahminleri şöyledir. 

Genel bütçe gelirleri : 
— 23 milyar 621 milyon 655 bin 119 lira 

vergi gelirlerine, 
— 1 milyar 510 milyon 230 bin 894 lira 

vergi dışı normal gelirlere, 
— 2 milyar 191 milyon lira özel gelirler ve 

fonlara aidolmak üzere, 
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Toplam olarak 27 milyar 322 milyon 886 bin 

13 lira olarak tahmin olunmuştur. 
Katma bütçeli idarelerin tahmin olunan öz 

gelirleri toplamı ise 1 milyar 56 milyon 979 bin 
431 liradır. 

Bu duruma göre, 1970 yılı konsolide Devlet 
Bütçesi gelir tahminleri 1969 malî yılı gelir tah
minlerine nazaran 2 milyar 889 milyon 209 bin 
656 lira tutarında ve % 11,3 oranında bir fazla
lık göstermektedir. 

Söz konusu fazlalık, genel bütçe gelirlerin
deki 2 milyar 825 milyon 521 bin 231 lira tuta
rındaki artış ile mülhak bütçe gelirlerindeki 
63 milyon 688 bin 428 lira tutarındaki artışın 
toplamını ifade etmektedir. 

Genel bütçe gelirlerindeki 2 milyar 825 mil
yon 523 bin 231 lira tutarındaki artış şu kalem
lerden ileri gelmektedir. 

Vasıtasız vergilerde, 1 milyar 350 milyon 
lira. 

Vasıtalı vergilerde 1 milyar 22 milyon 412 
bin 878 lira, 

Vergi dışı normal gelirlerde 378 milyon 108 
bin 353 lira, 

özel gelirler ve fonlar toplamında 75 milyon 
lira, 

Arz ettiğim bu bilgilerden de anlaşılacağı 
veçhile, 1970 malî yılında genel bütçe giderleri 
ile gelirleri arasında hâsıl olan 600 milyon lira
lık fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

ikinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında^ 1970 yılı 
genel bütçe gelirleri toplamının garisâfi millî 
hâsılanın % 22,2 si seviyesinde olması öngörül
müştür. 

Takdim ettiğimiz 1970 yılı genel bütçe gelir
leri, 1970 gayrisâfi millî hâsıla tahmininin 
% 21,6 sına tekabbül etmektedir. 1970 yılı gelir 
tahminlerinin plân hedefinden, gayrisâfi millî 
hâsılanın % 0,6 sı oranında eksik olması, karşı
lık paralar için bütçeye konulan miktarın plân
da tesbit edilen hedefin altında olmasından ileri 
gelmektedir. 

Bütçenin etkenliğini artırıcı çalışmalar 
Sayın Başkan; 
Sayın üyeler, 
Buraya kadar ki mâruzâtımla 1970 malî yı

lında millî gelirin beşte biri civarında bir kısmı
nın Devlet eliyle harcanacağını ifade etmiş bu
lunuyorum. 
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Bütçe rakamları geçmiş yıllarda devamlı bir 
artış göstererek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. 
Devletin millî ekonomi içindeki faaliyet hacmi
nin ifadesi olan bütçe rakamları, Devletçe ifa 
olunan hizmetlerin tümüne tekabbül etmektedir. 
Bütçe hacminin gittikçe kabarması da Devletin 
vatandaşa sağladığı hizmet seviyesindeki artış
lar? ifade etmektedir. Vatandaşa hizmet etmek, 
Devletin mevcudiyetinin sebebidir. Bu bakım
dan bütçe rakamları ile beraber Devletin vatan
daşlara sağladığı hizmetlerin seviyesi üzerinde 
de durmak icabetmektedir. 

Sayın Başkan; 
Sayın Senatörler, 

Devletçe sağlanan hizmetlerin gerek kemi
yet, gerekse keyfiyet bakımından seviyesi sade
ce bütçe hacmine bağlı değildir. Ekonomik 
kalkınmaya ve sosyal refaha katkısı bakımından 
Devlet faaliyetlerinin net tesirini etkiliyen daha 
başka faktörler vardır. Bu faktörlerin önemi 
kavranmadığı takdirde Devletin sağladığı hiz
metler mümkün olan âzami seviyeye ulaşamaz. 
Hattâ Devlet bütçesindeki artışların millî eko
nomiye yüklediği külfetler, katkılardan daha 
büyük olabilir ve farkına varılıp tedbir alm-
massa durum uzun süre böyle kalabilir. 

Devletin sağladığı hizmet seviyesini etkiliyen 
bu faktörleri iki ana grupta toplamak mümkün
dür : 

Bunlardan birincisi, Devletin eline geçen 
kaynakların, diğer bir deyimle, bütçe imkânla
rının, millî ekonomiye ve sosyal refaha en çok 
katkıda bulunacak şekilde, israf edilmeden har
canmağıdır. Bütçe imkânlarının tahsis edile
cekleri gayelerin isabetle seçilmesini ve seçilen 
gayelere en az masrafla ulaşılmasını kapsıyan 
bu faktör ancak rasyonel bir bütçe sistemi ve 
idaresi, verimli çalışan bir idare mekanizması ve 
modern bir personel rejimi ile sağlanabilir. 

Devletin hizmet seviyesini etkiliyen ikinci 
anaunsur ise, bu hizmetlerin görülmesi için 
gerekli fonların, ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
refahı olumsuz yönde etkilemiyecek şekilde ka
mu sektörüne aktarılmasıdır. Bu da ancak 
âdil bir vergi sistemi ve müessir bir vergi ida
resi ile mümkün olabilir. 

Bu faktörlerin ehemmiyetini müdrik olarak, 
1970 malî yılı bütçesini takdim ederken, bütçe-
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lerimizin temsil ettiği hizmet gücünü artıracak 
çalışmalara da değinmek isterim. 

İdarede reform 
Bütçenin tekabbül ettiği hizmetlerin noksan

sız tahakkuk edebilmesinin başlıca şartlarından 
biri, bütçe imkânlarını iyi kullanacak, israf et-
nıiyecek bir idarenin mevcudiyetidir. Bu bakım
dan bütçe uygulamalarında idarede verim dü
şüklüğü yaratan noktaların tesbit ve islâh edil
mesi önemli bir yer işgal eder. 

Sistematik ve devamlı reform çalışmaları 
yapmak suretiyle idarede verim düşüklüğüne 
ve kaynak israfına sebebolan yönleri asgarî 
hadde indirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. 
işte bu maksatladır ki, 1970 yılı içinde diğer 
reform çalışmalarına paralel olarak idareyi ge
liştirme tedbirlerine de ezel bir önem verilecek
tir. 

Maliye Bakanlığı, bütçeyi hazırlıyan ve ka
mu fonlarını idare eden bakanlık olması hase
biyle, tüm kamu idaresinin problemlerini ve 
kaynak israfına sebebolan yönlerini en iyi bir 
şekilde görecek ve değerlendirecek bir durum
dadır. Bu balamdan, kamu idaresini geliştirme 
çalışmalarını koordine etmek, idarenin prob
lemlerini sistematik bir tarzda tesbit ederek in
celemek ve çözüm yolları tavsiye etmek, tavsiye 
edilen bu çözüm yollarının ilgili mercilerce na
zarı itibara alınması için gerekli imkânları 
araştırmak ve kabul edilen tedbirlerin yürürlüğe 
konmasına yardımcı olmak maksadiyle çalışma
lar yapılmaktadır. 

Bütçe reformu 
Sayın Başkan; 
Sayın senatörler, 
Devlet bütçesinin arzulanan iktisadi kalkın

mayı ve sosyal refahı sağlıyabilmesinm bir 
ikinci şartı da, bütçenin hasırlanma, tetkik ve 
murakabesinin rasyonel esaslara bağlanmasıdır. 
Bu nedenle, mevcut bütçe sistemimizi değiştire
rek yeni bir bütçe sistemi uygulamak istikame
tindeki çalışmalara büyük önem atfetmekteyiz. 
«Program bütçe sistemi» diye adlandırılan bu 
yeni sistemde, bütün kamu hizmetleri, belirli 
hedefleri olan programlara bağlanmakta ve öde
nekler bu programlara tahsis edilmektedir. 

Bu suretle, hizmetler ile maliyetler arasında
ki ilişki sarih bir şekilde belirmekte ve modern 
tekniklerle analize tâbi tutulabilmektedir. Plâ-
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nın yürütülmesini öngördüğü hizmetlerle bütçe 
arasında tam bir paralellik sağlamak imkân dâ
hiline girmektedir. 

Bu amaçlarla yürütülen program bütçe ça
lışmaları, 1969 yılı içinde, icra plânında ön
görüldüğü üzere bütün genel ve katma bütçeli 
kuruluşlara teşmil edilmiş ve buralarda model 
mahiyetinde program bütçeler hazırlanmış bu
lunmaktadır. Bütçe sisteminde değişiklik esas 
itibariyle nisbeten uzun çalışmalar gerektiren 
bir iş olmakla beraber, 1970 yılında yeni büt
çe sisteminin deneme alanı daha da genişleti
lecektir. 

Bundan başka, iyi bir kamu idaresi ile iyi 
bir bütçe sistemi arasında çok yakın bir iliş
ki vardır. Program bütçe sistemine göre, elin
deki kaynakları rasyonel bir şekilde kullan
maya yönelecek bir kamu kuruluşu, ister iste
mez teşkilâtını, usullerini ve personel istih
dam politikasını da rasyonelleştirmek ihtiya
cına hissedecektir. 

Bu bakımdan program bütçe sistemi, ger
çek anlamda bir idari reform ve personel re
formunun hedefine ulaşmasını da son derece 
kolaylaştıracaktır. 

Devlet Personel rejimi meselesi 
Devlet bütçesinin beklenen hizmet seviyesini 

sağlamasının bağlı olduğu diğer bir önemli 
unsur da, bu hizmetleri yürüten insan gücü
dür. insan unsurundan gereği gibi faydalana-
mıyan bir kamu idaresinin kaynak israf etme
mesi söz konusu olamaz. Bu anlamda perso-
ne rejimi meselesi esas itibariyle Türk Kamu 
idaresinde istihdam edilmekte olan persone
lin prodüktivitesinin artırılması meselesidir ve 
onu kamu idaresi ve bütçe idaresi reformunda 
ayrı olarak mütalâa etmeğe imkân yoktur, böy
le olunca da, ücret rejimi ve kamu hizmeti 
görenlerin statülerini daha rasyonel esaslara 
bağlıyan bir kanunun kabulü ile meselenin bir 
anda halledileceği beklenemez. Meselenin bü
yük ölçüde hâl yoluna girebilmesi için bütün 
kamu kuruluşlarında sistematik iş analizleri 
yapılması ve neticelerinin yürürlüğe konması 
gerçekleşmelidir. Program bütçe tekniklerinin 
uygulanması ve hızlandırmayı düşündüğümüz 
idarede ıslâhat çalışmaları ilerledikçe, personel 
istihdamının rasyonelleşeceği şüphe götürmez. 

Bu düşüncelerin ışığı altında Devlet Me
murları Kanununun uygulanır hale gelmesini 

sağlıyacak kanun tasarısı 1 Mart 1970 den önce 
T. B. M. Meclisine takdim edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Devlet bütçesinin hizmet gücünü artırıcı 

tedbirlerden bahsederken genel yatırım ve fi
nansman programlarında yer alan 1968 yılı iti
bariyle varlıkları 69 milyar 700 milyon liraya 
baliğ olan ve dolayısiyle ulusal ekonomi içinde 
önemli bir mevki işgal eden Kamu İktisadi Te
şebbüslerinden de kısaca söz etmek istiyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapısal bir 
reforma tabi tutulmaları, üzerinde önemle dur
duğumuz bir husustur. Bundan ayrı olarak te
şebbüslere gerekli kaynakların tahsisi ele alın
mış ve müşahhas tedbirler 1970 yatırım finins-
man programlarına konulmuştur. Aşırı stokla
rın modern stok kontrol sistemleri ile azaltı
labilirlerini sağlamak özellikle izliyeceğimiz 
hususlardan biri olacaktır. Şüphesiz, bu hususu 
da kapsıyan bir genel problem sevk ve idare 
alanındadır. Teşebbüslerde genel olarak görülen 
bu problemi çözmek için gerekli seçim usulleri 
ve eğitim, 1970 yılından itibaren girişeceğimiz-
çalışmalara konu teşkil edecektir. 

Vergiler konusundaki çalışmalar 
Devlet faaliyetlerinin ekonomik kalkınmaya 

ve sosyal refaha etki derecesini tâyin eden ikin
ci anafaktörün âdil bir vergi sistemi ve müessir 
bir vergi idaresi olduğunu yukarida belirt
miştim. 

Şimdi de bu konuda yaptığımız rasyonel-
leşme çalışmalarına kısaca değinmek işitiyorum, 

Bu çalışmalar, 
1. — Vergi İdaresi ve Malî Yargı Kuruluş 

kanunları ile gerçekleştirilecek idari reform, 
2. — Mahallî idareler ve Merkezî idare Ge

lir Kanunlarında yapılacak değişiklik ve yeni
liklerle gerçekleştirilecek vergi reformu, 
gibi iki ananoktada toplanmaktadır. 

Bilindiği gibi, Vergi idaresini düzenleme ça- ' 
lısmalan uzun zamandan beri üzerinde önemle 
durulan bir konudur. 

Buna ait kanun tasarısı kısa bir süre içeri
sinde T. B. M. M. ne sunulacaktır. 

Diğer taraftan, Vergi İdaresi reformuna pa
ralel olarak, malî yargı sistemimizin de yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Vergi uyuşmazlıklarının uzun yıllar çözü
me bağlanamaması, gerek idare ve gerekse ver-
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gi mükellefleri yönünden çeşitli mahzurlar do
ğurmaktadır. 

Uzun zamandanberi yapılan çalışmalar so
nunda hazırlanmış bulunan ve Türk malî yargı 
sistemini tamamen yeni esaslara bağkyan Vergi 
Mahkemeleri Kanun tasarısı da kısa zamanda 
T. B. M. M. ne sunulacak tasanlar arasındadır, 

Rasyonelleşme çalışmalarımızla ilgili bir di
ğer konu 'da mahallî idareler fiskalitesidir. 

Halen mahallî idarelerimizin mevcut gelir 
kaynakları bu idarelerin ihtiyaçlarını karşıla
yamamakta ve mahallî teşekküllere aidolması 
lâzım gelen bir çok hizmetlerin Devletçe karşı
lanması zarureti ortaya çıkmaktadır. Sözü edi
len idarelerin toplam gelirleri ve harcamaları 
öıer yıl genel olarak artmakta, ancak gelirlerde
ki artış genel bütçe gelirlerindeki artısı izliye--
memektedir. Bunun sebepleri, bu idarelere ve
rilen görevlere uygun kaynak dağılımının sağ
lanamamış olması, diğer bir deyimle, malî kay
nakların, merkezî idarelerle mahallî idareler 
arasında modern maliye prensiplerüne uygun bi
çimde dağıtılamamış bulunmasıdır. 

Bu nedenle hazırlanan «Emlâk Vergisi» ile 
«Belediye Gelirleri» kanun tasarıları yakında 
T. B, M. M. ne sunulacaktır. 

Merkezî idareye gelir sağlıyan vergi kanun
larından Gelir, Kurumlar, Veraset ve Gider 
Vergdkrine yenilikler getirecek tasarılarla, Ver
gi Usul Kanunu ve kamu alacakları tahsil usu
lü hakkındaki kanunlarda da köklü değişiklik
ler yapacak tasarıların bu yıl içerisinde Yük
sek Meclise sunulmasına çalışılacaktır. 

Yatırım Hizmetleri 
Sayın Başkan 
Sayın Senatörler, 
1970 malî yılı Devlet Bütçesinin hizmet gü

cünü artırıcı tedbirler hakkında mâruzâtta bu
lunurken, bu bütçenin öngördüğü hizmetlerin 
bir kısmı olan bâzı büyük yatırım projelerinden 
ve sosyal güvenlik tedbirlerinden de bahsetmek 
isterim. 

1970 konsolide Devlet Bütçesi ile teklif edi
len yatırını harcamaları, 2 milyar 806 milyon 
49 bin 751 lirası genel bütçeden, 4 milyar 550 
milyon 3 bin 74 lirası katma bütçelerden olmak 
üzere, 7 milyar 416 milyon 43 bin 825 lira olup, 
bu miktar geçen yılın konsolide bütçe yatırım
larına nazaran 477 milyon, 98 bin 772 lira faz-

laidır. Yatırımlarda geçen yıla nazaran % 6,87 
lik bir artış mevcuttur. 

Bu yatırımların 189 milyon lirası Millî Eği
tim, 1 milyar 503 milyon lirası Bayındırlık, 376 
milyon lirası Tarım, 271 milyon lirası Sanayi, 
191 milyon lirası imar İskân, 1 milyar 500 mil
yon lirası Karayolları, 2 milyar 372 milyon lirası 
ise Devlet Su işleri ye 347 milyon lirası 5 mül
hak bütçeli üniversite tarafından yapılmak
tadır. 

Arz ettiğim yatırımlar içinde, dış kaynak
lardan finanse edilen çek büyük projelerin de 
bulunduğuna işaret etmek isterim. 

Keban Projesindeki gecikmenin yaratacağı 
enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak 
elan Seyit Ömer Termik Santralinin dış finans
manı için Fransa'dan 15 milyon 700 bin dolar, 
italya'dan 16 milyon 400 bin dolarlık, Petkim -
Pdtrokimya T.A.Ş. nin Polistilen tevsii projesi 
için İngiltere'den 3 milyon 400 bin dolarlık kre
di temin edilmiş bulunmaktadır. 

Fransa'dan 1969 yılı için alınmış olan 6.5 
milyon dolarlık proje kredisinin 4 milyon 100 
bin dolarlık kısmı Ankara - istanbul içme suyu 
projesinin Boru Fabrikası tesislerine tahsis edil
miş, Ormancılık projesi için 5 mityon Kanada 
dolarlık kredinin tahsisi konusunda da Kanada 
Hükümeti ile prensibolarak mutabakata varıl
mıştır. 

Ayrıca, Keban'ın dış finansmanı için İtalya 
ve Fransa ile beşer milyon dolarlık 'kredi an
laşmaları yapılmıştır. 

Diğer tarftan, Amerika Birleşik Devletleri
nin ihracat ve ithalât Bankasından (Eximbank) 
Türk Hava yollarının iki jet projesi için 7 mil
yon 800 bin dolarlık kredi sağlanmıştır. 

Özel sektör projelerinin dış finansmanı için 
konsorsiyum çerçevesinde 1969 yılında AID' den 
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası için 5 milyon 
dola:1, Federal Almanya'dan Türkiye Sınai Kal* 
kınma Bankası için 6 milyon 200 bin dolar tah
mis edilmiştir. 

Harşit (Doğankent) Barajı projesinin dış 
finansmanı için 1963 yılında İsveç'ten temin 
edilen 5 milyon dolarlık kredinin kullanılmı-
yan 1 milyon 85 bin dolarlık bakiyesi, 1969 da 
yapılan bir protokolle Harşit 4 ncü ünite ve 
YSE makina ekipmanı projelerine tahsis edil
miş bulunmaktadır. 

16 — 



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 1 

Avusturya Hükümetinden de 2 milyon dolar
lık proje kredisi temin edilmiş olup buna ait 
anlaşma 1969 Aralık ayında imzalanmıştır. 

1969 yılında Dünya Bankası ile çeşitli pro
jelerin dış finansman ihtiyacının karşılanma
sı amaciyle 60 milyon 500 bin dolar tutarında 
3 kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma
larla Seyhan sulama projesinin ikinci kısmı 
için 24 milyon dolarlık, Kadıncık II nci hid
roelektrik santrali için 11 milyon 500 bin do
larlık ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 
aracılığı ile özel sektör sınai projelerinin fi
nansmanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar
lık kredi temin edilmiştir. 

Dünya Bankasından hayvancılık projesi için 
3-3,5 milyon dolar tutarında bir kredi temini 
konusunda da müzakereler devam etmekte olup, 
bu kredi ile ilgili anlaşmanın 1970 yılının ilk 
yarısında imzalanacağı tahmin edilmektedir. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Genel 
Müdürlüğü için 1969 yılı içinde 6 adedi Yugos
lavya'dan, 4 adedi de Polonya'dan olmak üze
re ceman 10 aded gemi satmalmmıştır. Bu ge
milerin toplam tonajı 126 700 ton ve bedelle^ 
ri 39 milyon 706 bin dolar olup bunun yüzde 
yirmisi peşin ödenmiştir. 

Banka, ayrıca yaş meyva ve sebze, orman
cılık, eğitim, turizm projeleri ile de ilgilenmek
te olup bu konuda görüşmeler yapılmaktadır. 

Avrupa ekonomik topluluğu ile ülkemiz ara
sında imzalanan Ortaklık Anlaşmasına ek Malî. 
Protokol ile kalkınma projelerimizin finansma
nı i^in Avrupa Yatırım Barkası vasıtası ile ve
rilmesi kabul edilmiş 175 milyon dolarlık kre
di limiti dâhilinde Aralık 1969 tarihi itibari 
ile 165 milyon dolar tutarında kredi anlaşma
sı imzalanmıştır. 

1969 senesi içinde; Gökçekaya - Seyitömer -
İzmir enerji nakil hatları için 7 milyon 600 bin 
dolarlık, Boğaz köprüsü ve çevre yolları proje
si için de 20 milyon dolarlık kredi anlaşmalar! 
imzalanmıştır. 

Aralık ayı içinde Petkim'in sentetik kauçuk 
projesi için 9 milyon 290 bin dolarlık kredi an
laşması imzalanmıştır. Bu sene içinde imzala
nacak olan Keban Barajı ve hidroelektrik sant
rali için 10 milyon dolarlık ek finansman anlaş
ması ile 175 milyon dolarlık kredi tamamen an
laşmaya bağlanmış olacaktır. 

I Boğaz Köprüsü ve çevre yollarının dış fi
nansmanını temin gayesiyle bir finansman sen
dikası kurulmuş olup, Avrupa Yatırım Ban
kası ile bu proje için yukarda belirtildiği üze
re imzalanan 20 milyon dolarlık krediden baş
ka, sendika üyesi olan Japonya, Almanya, in
giltere, Fransa ve İtalya da kredi taahhüdünde 
bulunmuşlardır. Sendika üyelerinin taahhüt 
toplamı 75 milyon 900 bin dolara ulaşmakta
dır. Projenin ilk kısmım teşkil eden, Boğaz 
Köprüsünün ihalesi sonuçlanmış olup, inşaata 
yakında başlanılacaktır. 

Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; 
Şimdi sizlere 1989 da gerçekleşen ve 1970 

ve daha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan 
bâzı projeler için de kısaca bilgi vermek isti
yorum. 

1969 yılında Seyitömer ve Tunçbilekteki dê i 
kapaj işleri için lüzumlu ekskavatör ve 65 ton
luk kamyonlar ithal edilmiş ve hizmete sokul
muştur. Tunçbilekteki ince kömür hazırlama 
tesisi de 1969 yılında hizmete girmiştir. 

Seyhan sulama şebekesinin birinci kısmı 
1989 da işletmeye açılmıştır. 

Gedi^ sulama şebekesi 1969 da kısmen hiz
met e açılmıştır. 

Kovada II nci hidroelektrik santrali 1970 te 
h'.^mete girecektir. 

Do*vxkent (Harsitrt hidroelektrik santralı
nın 19^0 te hizmete "irmesi beklenmektedir. 

Ankara İs+anMıl içme suyu T^ojesirin An
kara - istanbul Boru fabrikaları 1970 te hizmete 
f«irec<*k*ir. 

faycu^a kAffit, ve k^oıt hamuru fabrikası 
1970 ^î>!

,"l<,ı«<ı*ı<T»,nda jc-ipttnçve a^l^^k+ır. 
— Lif levha ve asitsülfirik projeleri 1970 

yılı sonunda, alüminyum, rafineri ve nakil hat
ları projeleri ise 1971 ilâ 1972 yıllarında ta
mamlanmış olacaktır. 

— III ncü demir çelik tesislerinin ise 1975 
yılında işletmeye açılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Petkim tesislerinde etilen ve polietilen üni
teleri ve bunların yardımcı tesisleri 1969 yılın
da işletmeye açılmış olup, bu sene sonunda ve
ya 1970 senesi başında polivinil klorür, venil 

ı klorür, monomer ve klor alkali tesisleri hizme-
1 te girecektir. 
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Emeklilik rejimi ve diğer sosyal güvenlik ko
nuları üzerindeki çalışmalar 

Emeklilik ile ilgili hükümler : 
Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Sosyal güvenlik sahasındaki hizmetlere ge

lince : 
1969 yılı içerisinde emeklilikle ilgili önemli 

hükümler kabul edilmiş olduğu yüksek malûm
larıdır. 

Bu hükümlerin getirdiği yenilikler meya-
nmda, 1101 sayılı Kanunla, emekli, dul ve ye
tim aylıkları arasında mevcut ve istikbalde 
doğması muhtemel eşitsizlikler giderilmiştir. 

Ayrıca, aynı kanunla, Hazineden emekli, 
dul, yetim ve vatani hizmet aylığı alanların 
aylıklarının bağlama ve ödeme muameleleri 
Emekli Sandığına devredilerek, bu aylıkların 
da çekle ödenmesi sağlanmıştır. 

Öte yandan 1186 ve 1189 sayılı kanunlarla, 
Sosyal Sigortalardan aylık alanlar için de % 70 
nisbeti kabul edilmek suretiyle, her iki taraf
tan bağlanan aylıklar arasında eşitlik sağlan
mıştır. 

Nihayet istiklâl Madalyası sahibi gazileri
mize 1105 sayılı Kanun gereğince aylık bağ
lama muameleleri beklemeye meydan vermiye-
cek şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar 
aylık bağlananların sayısı 28 500 e yükselmiş
tir. 

Diğer sosyal güvenlik konuları : 
Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Emeklilikle ilgili bu maruzatımdan sonra 

diğer sosyal güvenlik konularına da kısaca te
mas etmek istiyorum. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, memleke
timizde, sosyal güvenliğin en önemli dalını teş
kil eden sağlık sigortası, pek sınırlı bulunmak
tadır. Bu sebeple bütün nüfus gruplarını içine 
alan bir «Genel Sağlık Sigortası» kurulması 
konusunda hazırlanan tasarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. Meclislerde ka
nunlaşmasının gecikmesi ihtimali düşünülerek 
Emekli Sandığı iştirakçilerinin aile fertleriyle, 
emekli aylığı alanların ve bunların aile fertle
rinin dul ve yetim aylığı alanların hastalıkları 
halinde tedavilerinin sağlanmasının teminine 
çalışılmaktadır. 

1970 malî yılına ait bütçe tasarıları, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 1970 yılı progra

mında belirtilen temel ilkelere uygun olarak 
tanzim edilmiştir. Kamu sektörü ile ekonomi 
arasındaki dengeyi en iyi ölçüler içinde muha
faza edecek olan bu bütçenin geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da değerli tenkid ve temen
nilerinizin ışığı altında daha mükemmel hale 
geleceği şüphesizdir. 

1970 malî yılı konsolide Devlet bütçesinin 
memleketimizin kalkınmasına ve milletimizin 
refahına yararlı olmasını diler, bu vesile ile Yü
ce Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Maliye 
Bakanı 1970 malî yılı bütçe kanun tasarısını 
Yüce Heyetinize sunmuş bulunuyorlar. Bu ta
sarının tümü üzerinde grupları adma ve şahıs
ları adına söz alan sayın senatör arkadaşları
mın isimlerini şimdi sırasiyle okuyacağım. 

Grupları adına söz alan sayın arkadaşları
mızdan Sayın Fikret Gündoğan, O. H. P. Gru-
pu adına; ıSaym Ferid Melen, Güven Partisi 
Grupu adına; Sayın Suphi Gürsoytrak, Millî 
Birlik Grupu adma; Sayın Ziya Termen, A. P. 
Grupu adına söz almışlardır. 

Evvelâ grupları adına söz almış olanlara 
söz vereceğim. 

Şahısları adma söz alan sayın arkadaşlar: 
Sayın Cemal Madanoğlu, Kontenjan Grupun-
dan; Sayın Mehmet Ali Pestilci, 0. H. P. Gru-
pundan; Sayın Fatma ismen, T. i. P. den; Sa
yın Zerin Tüzün, Kontenjan Grupundan; Sa
yın Ömer Ucuzal, A. P. Grupundan; Sayın Sa
lim Hazerdağlı, C. H. P. Grupundan; Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, A. P. Grupundan; Sa
yın Nahit Altan, A. P. Grupundan; Sayın Meh
met Hazer, C. H. P. Grupundan; Sayın Halil 
özmen. M. P. den şahısları adına konuşacaklar
dır. 

Şimdi söz, C. H. P. si Grupu adına Saym 
Fikret Gündoğan'mdır, buyurunuz, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

1970 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkın
da C. H. P. Senato Grupunun görüş ve düşün
celerini belirtmek maksadiyle huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Bu görevi ifa ederken takibedeceğimiz usul 
bundan önceki yıllara ait bütçe müzakerelerin-
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de uyguladığımız yöntemlerden farklı olmıya-
caktır. 

Bizim gözümüzde bütçe müzakereleri, genel 
siyasal eleştirilere, tüm Devlet ve Hükümet işle
rinin ciddî kontrol ve murakabesine imkân ve
ren eşsiz bir fırsattır, 

Bütçe kanunlarını, sadece, - Devlet varidatı
nın tarhı ve cibayeti, tahsisatın sureti sarfı - na 
ilişkin kuru ve cansız yasalardan saymıyoruz. 

Bütçe kanunları, iktidarda bulunan siyasal 
örgütün ve onun hükümetlerinin temel görüşle
rini, iktisat siyasetini, toplumsal inanışlarını 
yansıtan temel yasalardan biri ve en önemlisi-
dir. 

Bu nedenledir ki, eleştirici ve incelemelerimi
zi, bütçe kalemlerinin sayısal ilişkilerinden çok, 
iktidarda bulunanların bütçe kanunlarına yan
sıyan temel düşünce ve davranışlarına, ekono
mik ve sosyal siyasetlerindeki yanlışlıklara, 
uyumsuzluk ve tutarsızlıklara yönelteceğiz. 

İktidarda bulunanların inanç ve düşünce sis
temlerindeki temel ve tarihsel yanılg]lları ve bu 
yanılgıların bütün hükümet icraat ve faaliyetle
rine ne biçimde ve ne ölçüde hâkim olduğunu 
belirtmeden ve açıklığa kavuşturmadan yapıla
cak eleştiriler, yüzeyde kalmaya mahkûm ve bir 
çeşit merasim görevini savmaktan öteye, hiçbir 
anlam taşımıyacaktır. 

Fakat ne acı bir gerçektir ki, yıllardır süre
gelen sistemli çabalarımız, eleştiri ve önerileri
miz, iktidarda bulunanlara - KÖS - tesirinden 
öteye hiçbir etki yapmamış olacaktır ki, Hükü
met tarafından hazırlanan 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı dahi bundan önceki yıllarda sunu
lan tasarılardan esas itibariyle farksız, köhne 
ve çağdışı bir zihniyetin, tarihsel bir yanılgının 
inat haline dönüşmüş donuk kalıplarından iba
rettir. 

Gerçekten, ülkenin siyasal kaderine tek ba
şına hâkim olan A. P. Hükümeti çağdışı bir zih
niyetin, ülke gerçeklerine tüm ters düşen anla
yış ve davranışların hırslı, inatlı ve fanatik sa
vunucusu olmakta İsrar etmektedir. 

Daha açık bir deyimle; ülkenin diğer bütün 
siyasal örgütleri, ekonomi ve siyaset bilimi ile 
uğraşanlar, tüm düşünür ve yazarlar, dinamik 
giiçiler, gençlik ve üniversite çevreleri, ezilen ve 
sömürülen toplum katlan A. P. iktidarının sür
dürdüğü çağdışı ve ülke gerçeklerine uymıyan 
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tutum, davranış ve anlayışlarını ve onları yan
sıtan kanunları ve bütçe tasarılarını ne denli 
bilimsel doğru ve güçlü kanıtlarla eleştirirlerse 
eleştirsinler ve ne kadar isabetli mukabil öne
ri, yöntem, tedbir ve çareleri gösterirlerse gös
tersinler, bunların hidbirisi A. P. iktidarlarını 
saplantılarından ve fanatik inadından döndür
meye ve kurtarmaya yetmiyor. 

Daha da önemlisi, çeyrek yüzyıla yakın bir 
süredir uygulanan, önceleri D. P., şimdi A. P. 
patentli politikaların Türk toplumunu geri kal-
mışbJktan, Türk insanını ilkel ve onur kırıcı bir 
yaşantı düzeyinden kurtarmaya yetmediği, tarih 
içinde oluşan deneylerle sabit olmasına rağmen, 
aynı doğrultuda hareket edilmesi, ülke için ümit 
kırıcı bir talihsizlik teşkil etmektedir. 

20 yılı aşkın bir süredir iktidarı elinde bu
lunduran ismi iki, cismi bir siyasal parti, Türk 
toplumunun yüzyılılar boyu oluşan geleneksel 
yapısı ve kötü kaderini değiştirmek ve çağ at
lamasını sağlama bakımından en elverişli döne
minde işbaşına gelmiş oldukları halde, maalesef 
Türk toplumunu mümkün olan gelişme, ilerleme 
ve yükselişlere kavuşturamamıştır. 

20 yıldır iktidarda bulunan siyasal örgüt ve 
onun iktidarları tarafından ortaya konan bütün 
iddialar, kanıtlar, rakamlar, istatistikler, söyle
nen sayısız nutuklar, demeçler, sarf edilen bütün 
çabalar hep bu efsane - yalanı doğrulamak uğ
runa üretilen gayretler ve propagandalardır. 

Ne hazindir ki, propagandalar, nutuklar ve 
demeçlerle ayakta tutulan görülmemiş kalkınma 
ve nurlu ufuklar efsanesi - bâzı olumsuz tarihî 
yan koşulların da yardımı ile - son zamanlara 
kadar Türk siyasal hayatını etkilemiş bulun
maktadır. 

Oysa; 20 yıldır iktidarda bulunan iki adlı 
siyasal partinin, bu süre içinde Türk toplumu
nun kalkınması, ilerleme ve gelişmesi konusunda 
yön verici, çığır açıcı ve hız sağlayıcı dinamik ve 
ve itici güc niteliği taşıyan her hangi bir sosyo -
ekonomik devrimci atılımına tesadüf etmek 
mümkün olmamıştır. 

Aksine, bu süre içinde iktidarda bulunan iki 
adb. siyasal parti, Türk toplumunun kalkınma 
yolunda tarih içinde geliştirdiği kendine özgü, 
çok tutarlı devrimci kalkınma stratejisinin en 
önemli gelişme döneminde, memleket kaderine 
el koymakla Türk toplumunun süratli ve dengeli 
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kalkınma istikametini saptırmış, hızını kesmiş, 
hattâ bir ölçüde tehlikeye düşürmüştür. 

Son 20 yıllık dönemde Türk sosyal ve ekono
mik hayatında vukua gelen nispî gelişme ve de
ğişmeler D. P. - A. P. iktidarlarına şu veya bu 
alanda uyguladığı güçlü, isabetli ve çığır açan 
devrimci politikalarının sonucu meydana gelmiş 
değildir. 

20 yıldır Türk toplum hayatında vukua ge
len gelişmeler ve nispî iyileşmeler îkinci Dünya 
Savaşı sonrası koşullarının Türkiye lehine ya
rattığı çok müsait ortam ve önceki dönemde 
ekonomiye kazandırılmış ve kalkış noktasına 
getirilmiş potansiyeli ve bu potansiyele dayalı 
tabiî ve tarihî oluşumlardır. 

20 yıl önce Türk toplumu, evrensel koşulla
rın ve îkinci Dünya Savaşma katılmamış olma
nın sağladığı imkânla kalkınmanın, ülke ihti
yaçlarına en uygun model içinde ele alınmasına 
çok müsait durumda bulunduğu artık inkâr 
kabul etmez bilimsel bir gerçek olarak meyda
na çıkmış bulunmaktadır. 

Şayet Türk toplum kalkınması tarihinin bu 
müstesna dönemecinde D. P. - A, P. karakte
rinde bir siyasal iktidar yerine, mevcut potan
siyeli, özel tarihi şartlarında eklenmesi ile o 
güne kadar takibedilen istikamete uygun halk
çı, devrimci, devletçi, bağımsız ve anasanayiler 
temeline dayalı bir (Endüsri devrimine) yönel
meyi öngören bir siyasal iktidar bulunsaydı, 
Türkiye'nin kaderinin değişik olacağı muhak
kaktı. Çünkü devrimci bir siyasi iktidar, kal
kınmanın bir (Düzen değişikliği ve ekonomik 
bağımsızlık sorunu) olduğunu bilirdi ve sanayi 
devrimine mâni olan toplumsal yapıyı değiştir
meyi, düzen bozukluklarını kökünden yok et
meyi, gelir dağılımı ilişkilerini, eşitsizlikleri, 
topyekûn toplumsal dengesizlikleri devrimci 
yöntemlerle ele alır ve bu illetlerden arınmış 
yeni bir toplum yaratırdı ve Türk toplumu da 
az gelişmişlik kıskacının dar çemberinde hâlâ 
acı çeker bir toplum olmaktan kurtulurdu. 

Ne var ki, 20 yıla yakın zamandır iktidarda 
bulunan D. P. - A. P. siyasal firması kalkınma
yı, (Köklü bir düsen değişikliği, bağımsız ve 
temelli bir sanayileşme devrimi sorunu) olarak 
kabul etmediği içindir ki, ülke halkını kahre
dici, kalkınmayı ve ilerlemeyi köstekliyen az 
gelişmişlik şartları içinde tutmaktadır. 

20 yıla yakın zamandır iktidarda bulunan
lar, aşağıda bir kısmını sıralıyacağımız temel 
bozuklukların birisinin olsun üstesinden gele
bilmişler midir? Örneğin : 

Bugün bu ülkede; nüfusun yaklaşık olarak 
% 72 si hâlâ ilkel tarım ekoonmisi şartları için
de yaşamıyor mu? 

Bugün bu^ ülkede; toprak dağılımında ve 
üretim ilişkilerinde önemli ve ağır bir denge
sizlik ve adaletsizlik hüküm sürmüyor mu? 

Bugün bu ülkede; Hâlâ bâzı bölgelerde bü
yük toprak sahipleri ve bu topraklarda yarı
cılık, ortakçılık, çeşitli oranlı kiracılık, mara-
bahk gibi yarı feodal ve çağ dışı üretim ilişki
leri devam etmiyor mu? 

Bugün bu ülkede; her türlü teknolojik im
kânlardan ve devlet himayesinden mahrum, kay
nak yaraima gücünden yoksun (Cüce tarım iş
letmeleri tipi) tarım düzeni devam etmiyor mu? 

Bugün bu ülkede; özellikle tarım kesiminde 
gizli ve açık büyük bir işsizlik hüküm sürmü
yor mu? 

Bugün bu ülkede; sanayileşmeye dayanmı-
yan fakat gittikçe hızlanan sıhhatsiz bir şehir
leşme hareketi, çetin ve çözümü güç problemler 
yaratmıyor mu? 

Bugün bu ülkede; büyük aracılar, çalışan 
çiftçileri, işçileri, esnaf ve sanaatkârları, tüm 
ücretli ve maaşlı zümreleri iki başlı canavar mi
sali insafsız bir sömürü cenderesi içinde canla
rından bezdirmiyor mu? 

Bugün bu ülkede; Tefeciler Devletten ucu
za sağladıkları paralarla tesis ettikleri (teşki
lâtlanmamış kredi) tezgâhlarında küçük esnafı, 
sanatkârları, çiftçileri, dürüst taciri soyup sö-
mürmüyor mu? 

Bugün bu ülkede; Kredilerin en büyük dili
mini, üretken sınıflar, çiftçiler ve sanayiciler 
yerine üretici olmıyan varlıklı ara taibakalar al
ınıyor mu? 

Bugün bu ülkede; G-elir dağılımı adaletsiz
liği gittikçe genişlemekle ve yaygın hale gel
mekle, özellikle dar ve sabit gelirli gruplar, 
üreticiler, çiftçiler, maaşlılar ve küçük ücret
lilerle üretken olmıyan merkantil sınıflar ge
lirleri arasın&aJki uçurum derinleşmekte devam 
etmiyor mu? 

Bugün bu ülkede; Ağalar, beyler, büyük 
aracı ve tefeciler merkantil zümreler ekonomi-
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nin her kesiminde yaratılan bütün (artık değer
leri) topladıkları halde, ıbu değerleri ülkenin 
muhtacolduğu temel sanayilere yatıracakları 
yerde daha çok lüks tüketim ve gösteriş harca
malarında heba etmiyorlar mı? 

Bugün bu ülkede; Kötü ekonomi politikalar 
yüzünden yılardır süregelen enflâsyonlar (fiyat 
artışları) sebebi ile «bozulmuş bir piyasa düzeni 
içinde vurguncu ve kapkaççıların varlıkları çığ 
gibi büyürken Devletin 'bizzat Devletin ve ça
lışan fakir halkın soyulduğu bir gerçek değil 
mıidir? 

Değerli senatörler; «20 yıldır iktidarda bu
lunan tek atlı, çift adlı siyasal parti bu ülkeyi 
hızlı, dengeli ve doğru istikainTette feir kalkın
ma sürecine sokamamıştır; Nispî ilerleme ve iyi
leşmeler tabiî ve tarihî gelişmenin doğal sonucu 
olmuştur;» dediğimiz zaman, iktidarda bulunan 
siyasal partinin biraz önce birkaç pragrafta 
sıraladığımız ve toplumumuzu dar ve sert çen-
beri içinde kıskıvrak (bağlayıp ibunaltan temel 
ve yapısal 'bozuklukları yok etmeden gerçek bir 
ilerleme, hızlı ve dengeli bir kalkınmanın müm
kün olimryacağı ve olamıyacağı evrensel ve ta
rihsel gerçeğini bir türlü kavrıyamamış bulun
duğunu ifade etmek isternişizdir. Ve rasgele 
saydığımız yapısal düzen bozuklukları örnekleri 
ile iddiamızı ispatlamış bulunuyoruz. 

Daha açık ibir deyimle; 20 yıldır ülkemizin 
içinde bocaladığı dramatik kaos, bu tarihsel ve 
evrensel gerçeğin kabul edilmemesinden, (bo
zuk bir düzenin) hüküm sürdüğü bir toplumda, 
bu 'bozuk düzenin her alandan bütün unsurla-
riyle ve devrimci hamlelerle sökülüp atılması 
yoluna girilmeden kalkınma olamıyacağı, bilim
sel ve deneysel verilere dayalı gerçeğin bilin
memesinden doğmaktadır. 

Çeyrek yüzyıla yakın bir zamandan beri 
girişilen bütün teşebbüsleri, kalkınma hamle ve 
çabalarının umulan sonucu vermemesi, iktidar
da bulunan partinin 'bütün politikalarını (bo
zuk düzen) temeli üstüne bina etmiş olmasın
dandır. 

Çeyrek yüzyılın Türk toplumuna kazandır
dığı tecrübeler ise kalkınmanın her şeyden ev
vel bir düzen değişikliği sorunu) olduğunu is
patlamıştır. (0. H. P. isi sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

— Toprak dağılımında tarımsal üretim iliş
kilerinde ağır dengesizlikler ve iç burkan ada

le tsizlikler, reformcu girişimlerle giderilmeden 
yani, bu alanda bir düzen değişikliği yapılma
dan hızlı ve dengeli bir tarımsal kalkınma ger
çekleşemez. 

— İlkel tanm düzeni yerine, «büyük yerli 
imalât sanayimden (Montaj değil) beslenen, 
modern tarım teknolojisine dayalı yeni düzen 
içinde tarımsal verim artışı sağlanmadan kal
kınma gerçekleştirilemez. 

— Üretken olmıyan faaliyet dallarında ça
lışan büyük aracı, tefeci ve merkantil zümre
lerin ekonomide yaratılan bütün fazla değer
leri ele geçirmelerini sağhyan bugünkü köhne 
düzen yıkılmadıkça, gelir dağılımı baştan aşa
ğı değiştirilmedikçe kalkınma gerçekleşemez. 

— Kaynakların bugünkü dağılımı ve kulla
nılma biçimini değiştirmeden, kaynak dağılı
mında en büyük paya sahibolan aracı zümre
lerin ekonomik hakimiyetine son verilmeden ve 
yeni bir dağılım ve kullanma düzeni kurmadan 
kalkınma mümkün olamaz. 

— Ekonomik fazlayı toplıyan, bu suretle ya
tırılabilir kaynaklara sahibolan ara taJbakalarm 
lüks tüketim ve gösteriş harcamalarının ağır te
kâlif tedbirleri ile önlenmesinden önce kalkın
ma süresine girilemez. 

— Kredi dağıilımında sürüp giden adaletsiz 
ve zarar verici düzen (kırılıp atılmadan, kredi 
kaynaklarını üretken yatırımlara, özellikle ülke 
ihtıyaçlarma cevap verecök temel ve ağır sana
yilere, tarımda verim artışı ve üstün değer 
sağlayıcı alanlara aktarılmasını zorlıyan yeni 
bir kredi düzeni kurulmadıkça kalkınma ger
çekleşemez. 

— Kalkınma temel sanayilerin, üretim aracı 
yapan endüstrilerin maden, makina ve kimya 
s (enayilerinin süratle ve Devlet eliyle kurul
ması gereceğini kabul etmiyen ve bu yolda bir 
ekonomi politikası Monteyi tarihî zorunluk say-
mıyan bir zihniyetle kalkınma mümkün ola
maz. 

— Her yönü ile bozuk dış ticaret düzenini 
yırtıcı bir gözden geçirme sonucunda, bütün dış 
ticaret politikalarını temelden değiştiren dev
rimci bir girişimi göze almadan kalkınma ger
çekleşemez. 

— Kalkınma, dış ticaret gelirlerini, lüks tü
ketim eşyası yapan dağınık, büyücek atölyele
rin hammaddelerini ya da dış ekonomilerin ma-
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imlilerini vidalayan, boyayan, kuilulayan (mon
taj ve ambalaj sanayii) yerine (fabrika yapan 
fabrika) larm ve üretisn aracı imal eden tesis
lerin ihtiyaçlarına tahsis etmeyi öngören yeni 
bir tercih düzeni (kurmadan gerçekleştirilmesi 
muhal olan bir iddiadır. 

— Kalkınma, petrol ve madenlerde bağım
sız, milliyeÜÇİ ve Devletçi bir düzen değişikliği
ne sıkı sıkıya 'bağlı bulunmaktadır. 

— Dış ekonomilere bağımlılık oranı gittikçe 
artan ve.bu artmayı teşvik eden ibir politika yo
lu ile kalkınmanın mümkün olamıyacağı anla
şılmadıkça ve ekonomuk bağımsızlık isteklerine 
doktrinci davranışlar ve sapmalar gözü ile bakı
lacak yerde, bağımsızlığın kalkınmanın vazgeçil
mez unsuru kabul edilmedikçe, kalkınma ger
çekleşemez. 

Hâsılı, kalkınma, 20 yıldan iberi iktidarda 
bulunanlarca (köklü T>ir düzen değişikliği ve 
ekonomik bağımsızlık) sorunu olarak ele alın
madığı jçindir ki, mümkün olamamıştır. 

A. P. iktidarının düzen değişikliği istemiyen, 
eski toplum yapısını ve düzeni muhafaza etmek
te, kaynakların ve ekonomik değerlerin bugün
kü dağılım ve akışını sürdürmekte, büyük çıkar 
sahibi olan zümrelerin, aracı - cmerkantJl - ta
bakaların ve »dış ekonomik güçlerin egemenliği
ne boyun eğen tuitumu yüzündendir ki, istenilen 
yönde bir gelişme ve bu yönde 'hızlı kalkınma 
sürecine 'giri'lememiştir. 

A. P. iktidarlarının bugünkü düzende ekono
mik alanda egemen olan güçlere aracı merkan-
til tabakalar ve dış ekonomilerin ülke içinde kur
dukları üslere boyun eğip düzen değişikliği yap
madan kalkınmanın mümkün olacağını sanması 
başka bi'r temel hataya düşmesini de intacet-
nıiştir.. 

ikinci temel hata; 

Bütün ekonomik manivelaların, o güne kadar 
baskı altında tutulduğu edebiyatı ile mağdur 
ve mazlum mevkiinde bulundukları sanılan, ya
ratıcı ve yoktan var edici serbest ticaret ve hür 
teşebbüs erbabının eline geçmesi Se bir mucize
nin gerçekleşeceği, büyük kalkınma hamlelerine 
girişilerek nurlu ufuklara doğru uçulacağı efsa
nesinin şaşaaidar ışınları gözleri kamaştırdı ve 
bilmem kaçıncı defadır Türk ekonomi tarihinde 
yenj bir (özel teşebbüsçüler) eli ile kalkınma 
denemesine girildi. 

Oysa; özel teşebbüsçüler, serT>est ticaretçiler 
eli ile sanayi devrimini başarmak, ihızlı ve den
geli bir kalkınma sürecine gerebilmek olanak
larının, önceki tecrübelerin yapıldığı dönemler
den daha az müsait olduğu bir dönemdi, bu ter
cihin yapıldığı ve halen 'sürdürüldüğü bu dö
nem 

Neden bu tanımlamayı yapıyoruz? 

Bilinen evrensel gerçek şudur: Gelişmiş bü
yük sanayici ülkelerin kapitalizminin emperya
lizm aşamasını yaşamaktadırlar. !Bu aşamanın 
tabiatı gereği, sermaye ve sınai teşebbüsler özel 
kişilerin malı olmaktan çıkmış dev korperasyon-
ların ve bunların ardında yer almış çok büyük 
finans - kapital mihraklarının eline geçmiş bu
lunmaktadır. Emperyalizmin sorunlu kanunları 
gereği, bütün dünya ülkeleri mültinasyonal dev 
şirketlerin hayat sahası olarak bölüşülmüş ve 
özellikle geri kalmış ülkeler ekonomileri bu dev 
korperasyonların egemenliği altına düşmüşler
dir. 

Bu nedenledir İki, özel teşebıbüsçüler, bu dö
nemde yoktan var edici kabiliyetli! bireyler eli 
ile kalkınma denemesine girilmesi ve bütün kay
nakların sorgusuz sualsiz, kayıtsız şartsız onla
rın emrine verilmesi suretiyle kalkınmanın dü
şünülmesi tem en müsait olmıyan bir dönem se
çilmiştir, dersek roir evrensel gerçeği ifade et
miş oluruz. Ne var ki, müsaidolmıyan evrensel 
koşullara rağmen İkinci Dünya Savaşı yılların
da karaborsa ve enflâsyon girdaplarının karan
lık dehlizlerinde astronomik kazançlar elde eden 
iç mer'kantil zümreler ile evrensel finans - kapi
tal çevrelerinin uylaşmasını bulunmaz fırsat sa
yan D. P. ve sonra A. P. siyasal iktidarları, ül
kemizin ekonomik kaderini bu (mukaddes itti
fakın) eline tevdi etti ve ülkemizi bir kere da
ha liberal - kapitalist ekonomi denemesine sü
rükledi. 

Bu mukaddes Jttifak, bugün nerede ise 20 
yaşma 'basmak üzere olan sarı saçlı, kara göz
lü, kısa boylu, zayıf, çelimsiz, ilâç ve vJiamin 
zoru ile ayakta duran ancak camekân şartları 

içinde yaşar bir ekonomik yaratıikı, bugünkü 
özel teşebbüsçülük kesimimizi doğurdu. 

Önceleri D. P. şimdi A. P. iktidarı tarafın
dan izlenen, ekonomi politikaları ile kamu kay
naklarından beslenerek geliştirilmek istenen bu 
melez yaratığın eseri olan kalkınma modeli ve 
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bu modelin uygulanması sonucu meydana gelen 
sanayi 'türünü şöyle Itammlıyabiliriz : 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ağa 
babası sizsiniz,... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) —• Anası da siz. 

a) Bu tür sanayiin, ülkenin igerçek ihtiyaç
larını gidermeye yönelmiş bilinçli bir (Endüstri! 
devrimi) hamleciliği ile hiçbir ilişiği yoktur. 

b) Bu tür sanayiin temel sanayi ile ağır 
endüstriye, büyük kimya sanayiine yatırım yap
madığı ve yapmaya niyeti olmadığı deneyle sa
bit olmuştur. 

c) Bu tür sanayiin, ekonomik fazlayı top-
lıyan ara tabakaların tüketim ihtiyaçlarına ön
celik veren radyo, buzdolabı ,'dikiş makinaaı, lâs
tik, konfeksiyon, renkli gazoz, çeşitli deterjan
lar ve süslenme maddeleri mevaddı imal etmek
ten öteye bir eğilimi yoktur. 

d) GBu tür 'sanayiin, bütün dallarında, başı
boşluk içinde, ölçüsüz kaynak israfına sebebi
yet verdiği bizzat kurucularının itirafı içinde
dir. 

e) Bu tür sanayiin boyutları normal hudut
ların altında, küçük çaplı, dağınık büyücek 
atelyeler düzeyinde olduğu resmî istatistik ra
kamlarından anlaşılmaktadır. 

f) Bu tür sanayiin, kaynak israfını müz-
minleştiren (Âtıl kapasiteler) illetine musafool-
duğu gene resmî bir gerçektir. 

g) Bu tür sanayiin, düşük verim, pahalı ma
liyet ve fena kalite 'gibi teşebbüsü ekonomik ol
maktan uzak tutan zararlı nitelikleri bünyesel
de taşıdığı inkâr ıgöstermez bir gerçektir. 

h) Bu tür sanayim, yerli teknolojiye daya
nılarak kurulmadığı cihetle teknolojik gelişme
ye ve bir yerli teknoloji yaratmaya yönelmemiş 
olduğu diğer bir hakikattir. 

i) Bu tür sanayiin, tekel ortamı yaratan 
ithal yasaklaması sureti ile sömürü imkânına 
müsait şartlar içinde suni kârlarla beslendiği 
bilinen bir gerçektir. 

j) Bu ttür sanayiin, sermaye, ya da, Ortak
lık yolu ile veya hiç değilse marka, patent, üre
tim usulleri, lisans, müşavivlik hizmetleri ve 
teknoloji kanalları ile göbek damarından dış 
ekonomilere bağlı bulunduğu çok acı bir haki
kattir. 

k) Bu tür sanayiin, montaj ve ambalaj cık-
ğa yönelmesi hasebiyle yabancı ülkelerin ma-
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mul maddelerini hammadde olarak kullanma 
zorıınlıığu yüzünden büyük çapta ithalâta daya
lı ve bu itibarla döviz getirmek ya da döviz 
ikamesi sağlamak yerine, önemli miktarda dö
viz götürdüğü ve binnetice temel sanayilerin 
kurulması için muhtaç olduğumuz dövizleri yut
tuğu, herkesin kabul ettiği bir gerçektir. 

Değerli senatörler, 
Özel senayiimizin gerçekten bu durumda bu

lunduğuna hiç şüphe yok İd, iktidar yetkilile
ri itiraz edecekler ve belkide bizi kolay vo ucuz 
suçlamalarla haksız çıkarmaya çalışacaklardır. 

Bunu tahmin ettiğim için sanayi sayımı so
nuçları, Plânlama Dairesi araştırmaları, bilim 
ve teknik işler ile uğraşan çevrelerin ortaya 
koydukları veriler, ticaret ve sanayi kuruluşla
rının yayınlarına dahi inanmazlık ederler dü
şüncesi ile daha canlı ve inandırıcı bir kanıta 
başvurduk ve A. P. Milletvekili Profesör Aydm 
Yalçın'm Bütçe ve Plân Komisyonunda yaptığı 
ünlü konuşmasının bâzı parçalarını buraya ak
tardım. Bu tercihim iktidarm biraz evvel tanım
ladığımız özel kesim sanayiimizin niteliklerine 
şimdiden kulaklarımıza gelen itirazlarına tam 
bir kanıt bulmak içindir. 

Bakınız Aydın Yalçın ne diyor bütçe konuş
masında : 

«... Memleketin gerçek ihtiyacını karşıhya-
cak alanlara yeter derecede kaynak yönelme
mektedir.» «... Türkiye'de tamamen içe dönük 
otarsık,imalât masrafı yüksek, pahalı, dış piya
salarla rekabet gücü zayıf, cesameti optimum 
hududun altında küçük ebatta, çarpık bir en
düstri gayreti göze çarpmaktadır. 

Doğan endüstri ithal yasaklariyle mutlak 
bir monopolcü duruma getirildiği için verim ve 
maliyet mülâhazalarını bir kenara bırakmakta, 
müstehliki sömürme temayülünde hudutsuz 
imkânlara kavuşmakta, Türkiye'de (Bu düzen 
a,ncak Devlet eli ile fert zengin eder, halkı dü
şünmez) edebiyatım adeta doğrıılarcasma bir 
gidişi teşvik etmektedir. Bu görüntünün hür bir 
ekonominin piyasa kuvvetlerine dayanarak iş-
liyen serbest bir ekonominin ayırt edici 
vasfı olduğunu kimse iddia edemez. Bi--
lâkis Devlet eli ile fert zengin etmeyi ko
laylaştıran ortam, piyasa mekanizmasını bugün
kü gibi ortadan kaldıran lisansların adetâ ayrı 
bir servet gibi tedahül ettiği kotalar, yasaklar, 
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imtiyaz ve müsaadelerle monopolcü ve inhisar
cı anma lâfıdır ikisi bir durumuna getirilen 
müteşebbisin at oynattığı anormal bir iktisadi 
rejimdir. 

«Dış âlemle dengenin bozulduğu böyle bir 
ortamda ithalâtı kontrol altına almak için vaz'-
edilen tahditler, yatırımların, dar iktisadi kay
nakların, yanlış alanlara gidişi sonucunu ver
mektedir.» Okuduklarım Aydın Yalçın'm konuş-
masmdandır. Bu ortamda Türkiye'nin ithalâtı 
ikame sanayimden ihracat yapacak sanayi ala
nına kaymasına imkân yoktur. Sayın Maliye 
Bakanı çünkü iç istihlâki besliyen memleketin 
otarşik bir düzene doğru süratle kaymasını hız
landıran iktisadi kuvvetler buna imkân vermez. 
Çarpık bir yatırım bünyesi, sanayileştikçe mem
leketin daha hızla ödeme sıkıntısı içinde kıvran
masını bir türlü cnüyemez. Bu ortam yalnız 
siyasi yönden değil, iktisadi yönden de çok sa
kıncalıdır. Gayret ve kabiliyet karşılığı olma
dan havadan kazanılmış servetler, bunları elde 
etmek için siyasi ve idari gücü basamak yap
mak istiyenlerin gayreti memleketteki siyasi at
mosferi zehirler. Memleket, dış ticaretin orta
ya koyduğu kısır döngüden bir türlü kendini 
kurtaramaz. Dışa ve yabancıların yardımına 
muhtaç durumdan bir türlü çıkamaz. Hele çok 
arzu edildiği halde milletlerarası bütünleşme 
çalışmalarına katılma imkânı bulunamaz. 

« özel sektör yatınm isteklerinde geçen 
seneye nisbetle duraklamaların ortaya çıkışı, 
endüstri istihsalindeki artışın geçen senekinin 
ve plân hedefinin altına düşmesi, âtıl kapasite
lerin genişlemesi, istihsal duraklamalarının sık 
sık görülüşü, endüstri malları ihracının, plân 
hedeflerine yaklaşmak şöyle dursun, eski sene
lerdeki seviyelerinin de altına doğru seyret
meye başlaması, uzun vadeli olarak iktisadi kal
kınmamızı menfi yönde etkiliyecek olan bu un
surların artık halen ve kısa vâdede de etkisini 
göstermeye başlamış olduğunu ortaya koymak
tadır » 

Prof. Aydın Yalçın'ın konuşmasında ileri 
sürdüklerine ve verdiği metne sadık kalarak 
özetlediğimiz bu parçaları yıllardan beri bu 
kürsüden dâvayı dinlemeden niteliklerini gös
termeye çalıştığımız özel sanayiciliğimizin, id
dialarımızda ileri sürdüğümüz durumda oldu
ğunu, bütün diğer kanıtlardan çok daha kuv

vetle ve isabetle doğrular kanaatindeyiz ve şa
yet arzu ederseniz sayısal tanıkları da arza ve 
ibraza hazırız. 

Değerli sentörler, şimdi, gerek doğum tarihi 
itibariyle pek küçük ve bebek denecek yaşta 
bulunan ve gerekse doğuştan sahibolduğu bir
takım marazlar, sakatlıklar ve bünye zaafları 
ile malûl bulunmasına bakılmıyarak, özel sana
yiciliğimizin A. P. iktidarının pek dirayetli yö
neticileri eliyle yangından mal kaçıranların te
lâşı içinde (Ortak Pazar) devinin kucağına 
itilmekte okluğu ve devin, doymaz oburluğunun 
iştahlı ve öğütücü çeneleri arasına alelacele ve
rilmek istendiği hayretle ve ibretle görülmek
tedir. 

Değerli senatörler, Ortak Pazara C. H. P. si
nin çok kritik bir dönemde koalisyon biçimin
de Hükümet ettiği sıralarda girdiğimiz iddiası
nı bundan sonra yapacağımız eleştirilere karşı
lık olarak vermeye kalkışanlara bu Ortak Pazar 
konusu incelendikten sonra dilimiz döndükçe 
cevap vereceğiz. Ama önce şu Ortak Pazar de
nilen nesnenin nemene bir yaratık olduğunu 
müsaadenizle sergiliyelim. 

Ben konuyu incelemeye girişmeden evvel zi
hinlere takılacak bâzı muhtemel soru ve işkille
ri cevaplamaya ve açıklamaya zaruret duymak
tayız. 

Biz, tarih içinde, C. H. P. si olarak bu ülke
nin kaderi ile çok yakından ilgilenmiş, ekono
mide ve sosyal hayatta çağ değiştirici devrim
ci hamlelerin yapıcısı ve yürütücüsü olmuş bir 
partiyiz. 

Bu itibarla, nitelikleri ne derecede olumsuz, 
kuruluş ve işleyişleri nedenli uygunsuzluk' ve 
uyumsuzluklarla dolu olursa olsun., bu ülkenin 
varlıkları arasına girmiş bulunan özel sanayi
ciliğimizin dış ekonomik güçler eli ile boğulma
larına göz yumamayız. Bu inanış ve anlayış, bi
zim yapımızda bir partinin, milliyetçilik ilkesi
nin doğal sonucudur. 

Eleştirilerimizden bir zerre fedakârlık et
meyiz, ama eninde sonunda bizim olan ya da 
olacak olan sanayi varlığımızı gözü kapalı bir 
savruklukla, yabancı ekonomilerin ezmesine 
müsaade edemeyiz. 

işte bu tarihsel ve ülke yararları nedeniy
ledir ki, Ortak Pazara geçiş müzakere ve işlem
lerinin yırtıcı bir titizlik, esirgeyici bir üstüne 
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titreme duygusu ile yürütülmesini ısrarla ve 
önemle talebetmekteyis, iktidar yetkililerinin 
önce şu, gereksiz acelecilik içinde bulunmadık
larını ve kaçmak üzere olan tarihî bir fırsatı 
son sanayide yakalamazsak çok şeyler kaybe
deceğiz, aldanışı ve telâşı içinde bulunmadıkla
rını ümidetmek isteriz. 

Bir süreden beri, Ortak Pazara giriş döne
mine derhal girilmezse, bu, Türkiye'nin istik
bali için uğranılacak en büyük kayıp olacak
tır. Çünkü; Ortak Pazar, Avrupa ülkeleri siya
sal birliğine dönüşecektir, geç kalırsak siyasal 
birliğin üyesi olmaktan mahrum kalırız, mealin
de gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi ol-
mıyan yanlış ve zararlı bir iddia ortaya atıl
mış bulunmaktadır. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu (Ortak Pazar) ve onun Anayasası niteliğin
de olan Roma Andlaşmasmda bu topluluğun 
Avrupa Siyasal Birliğini kurmakla görevli oldu
ğuna ilişkin hiçbir hüküm yoktur. 

Ortak Pazar, aynı zamanda, kurucu üyeleri
nin ekonomi alanında ulaştıkları bugünkü dü
zeye rağmen Birleşik Amerika, Japonya, Sov
yetler Birliği ülkelerinin dev boyutlara ulaşan 
ve her geçen gün artan bir hızla devam eden 
üretim gücü ve teknolojik üstünlükleri karşı
sında yıkılmamak ve özellikle araştırma ve tek
nolojik gelişme alanında geri kalmamak için 
kurdukları ekonomik güc birliğidir. 

Temel öğeleri ekonomik olan ve daha uzun 
süre öyle kalacak bir örgüte (Avrupa Siyasal 
Birliği) gözü ile bakmak ve bu birlikten uzak
ta kalınacağı korkusu ile ekonomik gelişmemi
zi ve sanayileşmemizi köstekliyecek birtakım 
yükümlülükler altına girmekte beyis görmiyen 
bir davranış, affedilmez bir hata, hattâ gaflet 
olur. 

Bu itibarla konuya, Ortak Pazar ülkeleri 
ile Türkiye arasında kurulacak ekonomik çı
karlar dengesi açısından bakmalı ve hesabımızı 
ona göre yapmalıyız. 

Geçiş dönemine, vakit kaybetmeden kısa 
süreli aşamalarla girmemizi istiyenlerin, ülke 
ekonomisinin özellikle sanayiimizin içinde bu
lunduğu koşulları görmezlikten gelmelerine 
müsaade edilemez. 

Pek uzun sayılmıyacak bir süre içinde güm
rüklerin tedricen indirilmesi ve sıfıra müncer 
edilmesi ve miktar tahditleri kalkmış ve libere 

edilmiş bir dış ticaret düzeni anlamına gelen 
geçiş döneminin bütün yükünü eğri - söbü ve 
çarpık da olsa. henüz kurulmuş olan özel sana-
yümiz çekecektir. 

Yukarki cümle içinden sanayiimizi tanım
larken eğri söbü ve çarpık da olsa (henüz ku
rulmuş olan sanayii) deyimlerini kullanmakla 
bir hususa dikkati çekmeyi istedik. Sanayiimiz 
bir taraftan çocukluk çağının bilgisizliği, di
ğer taraftan bünyesinde mevcut kusur ve çar
pıklıkların verdiği ağırlıkla bütün problemle
rini halletmiş, tecrübeli ve güçlü kuruluşların 
cevelân ettikleri rekabet denizine zorla itilir-
se, sanayiimiz için batış mukadderdir. 

Bâzı çevreler, kıyasıya yaptığımız bu eleşti
rilere bakarak, küçük, içe dönük, verimsiz, pa
halı, suni tekel şartlan ve büyük sömürü ile 
yaşıyan sakat ve güdük özel sanayiimizin reka
bet denizinde boğulmasını arzu edeceğimiz ze
habına kapılabilir. 

Hemen belirtelim ki, bizim bütün eleştiri ve 
yergilerimiz) özel sanayiimizin zaten kıt olan 
kaynaklarımızı memleket ekonomisinin muh-
tacolduğu sahalara yatırmasını, bütün kötü va
sıflardan arınmasını, sağlam temeller üzerine 
ve option boyutlarla bina edilerek doğru yön
temlerle çalışmasını sağlamak amacına yönel
miştir. Yoksa bu varlıkların kökünden yok ol
masına, hele yabancı ekonomiler eli ile boğul
masına asla razı olamayız. 

Özel sanayiimizi kısa bir müddet içinde, 
memleket gerçeklerini iyi tanıyan ve ihtiyaç 
önceliklerini isabetle takdir eden halkçı ve dev
rimci iktidarlar eli ile bugünkü illetlerinden 
arınmış güçlü ve sıhhatli ekonomik kuruluş
lar haline getirmek mümkündür. 

Ve işte ancak o zaman açık rekabet şartla
rında yaşama gücüne kavuşan sanayilerle Or
tak Pazar düzenine girebilir. Kuruluş dönemin
de sıhhatli gelişmeyi temin amaciyle alınmış 
himaye tedbirlerine rağmen halâ sakat ve cılız 
kalmış tesisler olursa, bunların rekabet düzenin
de tasfiye olunmaları zarar değil fayda sağlar. 
Bunu anlamak mümkündür. Fakat bugünkü 
durumda henüz yeni kurulmuş ya da kuruluş 
halinde bulunan, kötü politikalar sebebiyle sıh-
hatsiz bünyelere malik olan sanayii, amansız 
rekabet şartlarına tabi tutmak, tümünün yok 
olmalarını peşinen kabul etmek olur. 
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Tek kelime ile; sanayiimiz henüz hazır de
ğildir. Hal böyle iken, bekleme hakkından ya
rarlanmadan Ortak Pazara geçişe biran evvel 
girmekteki istical Türk sanayiine tâbiri mazur 
görsünler bir nevi suikasttir. 

Bu düşüncelere karşı, yetkili çevrelerce Or
tak Pazarla yapılacak anlaşmalarda henüz ku
ruluş safhasında olan sanayilerin korunması 
tedbirlerinin ihmal edilemiyeceği ve gümrük 
indirimleri konusunda 12 ve 22 yıllık listelerin 
hazırlanacağı ve istenen sanayilerin bu listele
re alınarak rekabetin öldürücü etkilerinden 
masun kılınacakları ileri sürülmektedir. Ama 
bu 22 yıllık liste masaldır. 

Bugünün teknik koşulları içinde 22 yıllık 
zaman süresine, sanayiin kendine yeter ve re
kabete dayanır hale gelmesi için kâfi bir müd
det nazarı ile bakılabilir. 

Ne var ki, Türkiye korumak zorunda oldu
ğu sanayi dalını 22 yıl süreli listeye dâhil et
me yetkisinden ve olanağından yoksundur. Zi
ra 22 yıllık listelerin hacmi iki yıl evvel belir
lenmiş ve bu yıla ait ithalâtın değer itibarı ile 
yarısından fazla olmıyacağı kararlaştırılmış bu
lunmaktadır, hattâ, Ortak Pazara geçiş müza
kerelerinde ülkemizi temsil eden heyete 22 yıl
lık listelerin iki yıl evvel yapılan ithalâtın de
ğer itibarı ile yarısından fazla olmaması pren
sibinin kabul edilmesi yolunda resmî talimat 
dahi verilmiş ve bu talimat Resmî Gazetede ya
yımlanmıştır. 

Bundan çıkan netice şu olacaktır: Türkiye 
sanayi mamullerinin ithalâtının yarısını 12 yıl 
süreli, yani hızlı indirimli listelere koymak zo
rundadır. Bu demektir ki, 12 yıllık hızlı indi
rimli listeye dâhil edilecek mamulleri üreten 
sanayi dallarını dış rekabetin amansız saldırısı
na mâruz bırakmak zorundayız. 

12 yılda gümrük indirimi ve miktar tahdidi
ni sıfıra müncer kılacak bir düzen içine sokula
cak olan Türk sanayiinin meselâ; kimya, demir 
çelik, çimento, petro - kimya, kurşun, bakır ve 
diğer metal sanayii, kauçuk, deri - kösele, ali-
minyum, seramik, gıda ve tarımsal ürünler sa
nayilerinin 12 yıl içinde kendilerini Ortak Pa
zar ülkeleri sanayileri ile. başabaş yarışacak 
hale getirebileceklerini düşünebiliyor musunuz? 

Bu suretle 22 yıl uzatmalı listelerle sanayii
mizin korunacağı yolunda ileri sürülan iddia, 
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hilafı hakikattir. Zira 22 yıl uzatmah listelerle 
sanayiin ancak % 50 sini korumaktan öteye 
hiçbir imkâna malik olmadığımız karara bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Bundan başka bâzı haberlere göre, Ortak 
Pazar ülkeleri 12 yıllık hızlı indirimli liste dı
şında Türkiye için 8 yıllık ayrı bir liste dü
zenlemeyi istemektedirler. 

Hangi gerekçe ile olursa olsun kısa süreli 
listelerin kabul edilmesinden doğacak zararın 
haddi ve hesabı olmıyacağı aşikârdır. 

Diğer önemli bir hususta şudur: Yeni an
laşmadan sonra doğacak güçlüklerin özel koru
ma tedbirleriyle giderileceği yolunda ortaya 
atılan bâzı iyimser iddialar tatbikatta geçerli
liği olmıyan masum avuntulardır. 

Bizzat kurucu üyeler, korumak istedikleri sa
nayi malları için (Ortaklık Konseyi) nden ıs
rarlı taleplerine rağmen, özel koruma kararları 
istihsaline muvaffak olamamışlardır. 

Hal böyle iken, özel koruma tedbirlerine gü
venerek şimdiden cesur atılımlarla ağır yü
kümlülükler altına girmek, çok sakıncalı bir 
davranıştır. 

Miktar tahdidi kalkıyor 
Şimdi bir nebze de Ortak Pazara geçiş dö

nemine girişi sağlamak maksadiyle yapılacak 
mütekabil mükellefiyetler Anlaşmasında, ülke 
aleyhine işlemesi mukadder olan diğer önemli 
bir konuya, (miktar tahditlerinin tedricen kal
dırılması) suretiyle uygulanacak (ithal serbes
tisi rejiminin) olumsuz yönlerine değinelim. 

Bilindiği gibi, sanayi dış ekonomilerin ezici 
rekabetinden koruma konusunda alınacak en 
etkin ve güçlü tedbir, Gümrük Resmi barajı 
değil, ithalâtta (miktar tahdidi) aracıdır. 

Esasen kıt olan döviz gelirlerimizi, sanayi
leşmemizi mümkün kılacak seviyeye çıkarma
dan, ithalâtta miktar tahdidinin kaldırılması ve 
liberasyon rejiminin kabulü, ülkede sanayileş
meyi imkân dışına itecektir. 

Konuşmamızın Ortak Pazara ilişkin görüş
lerimizin baş tarafında geçiş dönemine girmekle 
gösterdiğimiz aceleciliğin Avrupa siyasal birli
ğine dâhil olmakta geç kalınacağı ve dolayısiyle 
Batı uygarlığı ve Ortak Pazar nimetlerinden 
yoksun kalınacağı korkusundan ileri geldiğine 
işaret ettiğimiz her halde hatırlardadır. 
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Yine bu telâş ve heyecan ile, ekonomimizin 
özellikle kurulmakta olan sanayiimizin kaldıra-
mıyacağı ölçüde ağır tâvizler ve yükümlülükler 
altına sokulmasının doğuracağı sonuçların va
hametine de değinmiştik. 

Oynaşmalar 

Görüşümüzün ne kadar isabetli olduğu ve
ya Ortak Pazarın Avrupa Siyasal Birliğini kur
maktan ne derece uzak bulunduğu, aslında ken
disine sağlam pazarlar aradığı son zamanlar
da Ortak Pazar ülkelerinin takibettikleri ve adı
na (Üçüncü Dünya ülkelerine doğru açılış) po
litikası dedikleri davranışlarla belli olmuştur. 

Ortak Pazar, Afrika ülkelerine, Mısır'a, 
İsrail ve Yugoslavya'ya hemen hemen hiçbir 
karşılık istemeden birtakım ihraç kolaylıkları 
tanımıştır. 

Kredi ümidi 

Binaenaleyh, topluluğa erken girmezsek ni
metlerinden yararlananlayız endişesi beyhude
dir. Hele, Ortak Pazara biran önce girmekle} 
Bağlıyacağımızı umduğumuz 175 milyon dolar
lık kredi ve imtiyazlı olarak işçi ihracı imkâ
nının, topluluğa karşılık verilmeden beş yıl da
ha geç girme yanında, memleket ekonomisi çı
karları açısından sanıldığı kadar önemli bir 
menfaat teşkil etmiyeceği aşikârdır. Beş yıla 
dağılmış 175 milyon dolarlık krediyle, işçi açı
ğı bulunduğu takdirde ancak mümkün olacak 
işçi ihracı, kaybedilecek değerler ve sanayileş
memize vurulacak darbeler yanında hiç me
sabesindedir. 

Bizim bu satırları kaleme aldığımız sıralar
da kesilen ve 25 Ocak 1970 tarihinde tekrar 
başlıyacağı bildirilen Türkiye - Ortak Pazar 
müzakereleri, istediğimiz kredilerin ve işçi ih-v 
ıacında ayrıcalıkların ve diğer menfaatlerin 
bize bahşedilmiyeceği haberleri yaygın bulun
makta idi. 

Tarihî dönemeç 

Fakat sonu ne olursa olsun Türkiye ile Or
tak Pazar ilişkileri: Türk ekonomisi tarihinin 
en önemli ve güç bir virajı dönme noktasında 
bulunduğu çıplak bir gerçektir. 

Türk ekonomisi, dönüşü olmıyan bir yolun 
başındadır. 

Türk sanayü için varolmak, ya da yabancı 
ekonomilerin haşin ve insafsız rekabeti altın
da yamyassı ezilmek ve batmak kaderi ile yüz 
yüze gelindiği biran yaşanmaktadır. 

Bütün bu olumsuz sonuçlardan sıynlabü-
mek, Ortak Pazara mümkün oldukça ve eldeki 
imkânları sonuna kadar zorlıyarak geç girmek 
ile kabildir. 

Fakat, muhayyel birtakım çıkarlar hayal 
edilmekte devam olunduğu, ya da kısa dönem
de içinde bocaladığımız bâzı dar boğazlardan 
çıkışı sağlayıcı geçici imkânlar elde etmek 
için, ne pahasına olursa olsun, Ortak Pazara 
girilecekse, Ortak Pazarla yapılacak anlaşma
da ülke çıkarlarının özenle ve kıskançlıkla ko
runmasını sağlayıcı hükümlere yer verilmesi 
kaçınılmaz bir vatan borcudur. 

Ortak Pazara erken girmek belki kolaydır^ 
lâkin ülkeyi, Ortak Pazarın (Ortak sömürü 
alanı) olmaktan korumak kolay değildir. (XX) 

Değerli senatörler, Ortak Pazara ilişkin ko
nuşmamızın başında görüşlerimizi belirttikten 
sonra Ortak Pazara giriş Andlaşmasının, daha 
doğrusu hazırlık anlaşmasının bizim Koalis
yon Hükümeti şeklinde yarım iktidarımız za
manında yapıldığı karşılığı ile görüşlerimizi, 
yergilerimizi ve eleştirilerimizi karşılıyacakla-
rmı umduğumuzu ve bu hususta düşünebildik
lerimizi arz edeceğimizi beyan etmiştim. 

Şimdi onu söylüyorum. Değerli arkadaşla
rım, Ortak Pazara, daha doğrusu Ortak Pazar
la ilk ilişkileri kuran Koalisyon hükümetleri 
içinde gerçekten C. H P. de bulunmuştur. Bu 

; inkârı mümkün, olmıyan bir gercıktir. Ama, 
bu müzakerelerin cereyan ettiği dönem Birin
ci Beş Yıllık Plânın ülkede uygulanmakta ol
duğu bir dönemdir. Birinci Beş Yıllık Plânda 
C. H. P. nin ekonomik politikasına tarih içinde 
oluşagelen sosyal siyasetine uygun yöntem
ler ve manivelalar teker teker gösterilmiş ve 
özellikle Birinci Beş Yıllık Plânda Türk top
lumunun köklü bir yapısal değişmeye tabi 
tutulacağı bir düzen değişikliğine mâruz bı
rakılacağı ve bu itibarla sanayileşmemizi, tüm 
ekonomimizi bugünkü gibi olumsuz nitelikte 
etkiliyen bütün olumsuz etkenlerden Türk eko
nomisinin arınacağı, galip ve hâkimdi. 

Yine aynı plânlda Türk ekonomisinin kuru
culuğunun 2 nci plânida kaibul edilen sistemin 
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dışında bir sistemle gerçekleştirilmesi öngörül
müştü. Temel sanayilere, makina ve imalât sa
nayiine, fabrika yapan fabrikalara büyük 
petro - kimya tesislerine Devletin el atacağı ve 
Devlet eliyle bu sanayilerin gerçeldeştirileceği 
öngörülmüştü. Yine 1 nci Beş Yıllık Plânda alı
nacak bir çok ekonomik ve fiskal, malî tedbir
lerle hızlı bir tasarruf artışı sağlanacağı ve bu 
tasarrufların plânda gösterilen hedeflere hiçbi:? 
kaçmaya müsaade etmeksizin, hiçbir son de
ğiştirmeye imkân bırakmaksızın yönelme
sini sağlıyacâk yöntemler, projeler kabul edil
miş bulunmakta idi. iddia ediyoruz, Ortak Pa
zara geçiş dönemine, yahut Ortak Pazarla ilk 
münasebete giriştiğimiz andan bu yana 1 nci 
Beş Yıllık Plândaki esaslar uygulanmış olsay
dı sanayimizin bugünkü konuşmamızda tanım
ladığımız olumsuz vasıflan yerine Avrupa eko
nomik topluluğu ülkelerinin s&nayileniyle daha 
çok rekabet gücü kazanmış bir sağlam sanayi 
potansiyeli elde etmemiz mümkün idi. Ama, öy
le olmayıp 2 nci Beş Yıllık Plânda bizim ülke 
kalkınması için öngördüğümüz sanayi devrimi
nin bütün manivelâlalan 1 nci Beş Yıllık Plâ
nın saiklerinden özellikle Devletten, kamu ku
ruluşlarından alınıp başka yerlere verildiği ve 
o yerlerde hiçbir plân kaygusu, daha doğru, 
tüm memleket ekonomisi kaygusu güdülmeden 
bugünkü hale dönüşmesi kargışımda bizi suçla
manın imkânı yoktur. Biz iddia ediyoruz ve bir 
gün iktidar nasibolduğu takdirde halka, tüm 
millete bu seçimler münasebetiyle yayımladığı
mız bildirgede ifade ettiğimiz gibi kendimize 
has yeni halkçılık, yeni devrimcilik, yeni Dev
let eliyle geliştirme, düzen bozukluğunu kökün
den yıkıp atma, üretim ilişkilerinde köklü de
ğişmeler yapma yöntemleriyle biz kısa dönem
de Türk özel sanayiciliğini illetlerinden büyük 
çapta arındıracak güçte olduğumuz kanısın
dayız. 

İddia ediyoruz, Ortak Pazarın geçiş döne
mine şimdi girecek parti biz olsaydık bugünkü 
durumdan çok daha kuvvetli bir sanayi potan
siyeli ile girmemiz mümkün olurdu. Ya da, ha
tasından dönenlerin asaleti içinde baştaki şart
ların elverişli olması hesabımın bugünkü şart
larda elverişsiz olduğu hususu deney ilen sabit 
olursa, elimizin tersi ile o olumsuz geleceği iter 
veyahut en az bekleme dönemine başvurur, ya 
da tamamiyle ilişkimizi kesmeye çalışırdık. 

Binaenaleyh, bizi Ortak Pazara, Pazarla ilk 
ilişkiyi kuran parti olarak me hakkınız var, Or
tak Pazarı eleştirmiye diye çok ucuz ve Parlâ
mento kürsülerinde hakikaten komuşulması 
mümkün olmıyan, daha doğrusu doğru olmıyan, 
daha doğrusu bu kürsümün ağırlığı ile kabili 
telif bulunmıyan bir tarzda suçlamıya kalkış
mak ucuz olacaktır. Takdir kendilerinindir. 
kullanırlarsa bir şey demem. Ama, tekrar edi
yorum, bizim kısmen koalisyonlar zarureti ile, 
kısmen 1 nci Beş Yıllık Plâma akseden Dünya 
görüşümüz, ekonomi politikamız, sosyal siya
setimiz, düzen değişikliği isteklerimiz, yapısal 
değişikliklere bağladığımız ümitler ile o temele 
dayak bir sanayileşme sonucumda doğacak bir 
sanayi potansiyeli ile 2 nci Beş Yıllık Plânın 
tercihleri yoliyle doğacak, doğmuş olan ve şim
di medenliklerini arz ettiğim sanayileşmenin 
arasımda dehşetli fark vardır ve bumu üzerimi
ze yüklemekte gerek yoktur. 

Daha derin cevaplar verebilirim, uzun şey
ler söylenebilir. Ama, bu kadarını kâfi görüyo
rum ve vaktinizi almıyayım. 

Şimdi değerli senatörler, tekrar ediyorum, 
Ortak Pazara erken girmek belki kolaydır. Lâ
kin ülkeyi Ortak Pazarın, ortak sömürü alanı 
•cîmaktan korumak kolay değildir. Bu itibarla 
bu müzakereleri yürüten yetkililere büyük bir 
tedbirsizlikle, kararname yayınlamak suretiyle 
aleyhimize olan yükümlülükleri kabul etmiye 
salâhiyeti veren daha büyük yetkililere bir 
uyarma olması için çok titiz, çok kıskanç ve 
çok özel bir şekilde bu müzakerelere eğilmele
rimi istirham ediyoruz. 

Şimdi değerli senatörler, bir başka hususa 
değinmeye sıra geldi. 

Değerli senatörler, 
Ülke kalkınması ve bunun bağlı olduğu un

surların en önemlilerini konuşmamızın, temel 
tasları olarak sıraladığımız, elbetteki gözünüz
den kaçmamıştır. 

Kalkınmanın düzen değişikliği ve bağımsız-
bk sorunu olduğu yolundaki temel görüşümüzü 
doğrulıyan bir diğer ömemli delile, ve deneyle 
sabit olmuş bir veriye temas etmek gereğini 
duyuyoruz, Yetki Kanunuma değinmek isti
yoruz. 

Yetki Kanunu 
Kalkınmanın bir düzen değişikliği sorunu 

olduğu ve az gelişmiş bir ülke karakteri arz 
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e don memleketimizde düzen değişikliği yapılma
dan ve hele besleme özel sektör eliyle kalkınma 
olmıyacağı şeklinde özetliyeceğimiz görüş ve 
inanışlarımızı doğrulıyan en kesin kanıt, Ada
let Partisi iktidarlarının giriştikleri bir deneme
nin ilginç sonuçlan olmuştur. Konuşmamın bu 
bölümünü büyük Plânlama Teşkilâtımıza ithaf 
ediyorum, 

Bilindiği gibi, A. P. iktidarı, bütün gayret
lerine rağmen ülkede yaşıyan para sahiplerinin 
sınai yatırımlara yönelmediğine ve ciddî anlam
da bir imalâtçılığa girişmediklerine iyice kana
at getirdikten sonra 1987 yılında plân uygula
ması adı altında bir kanun çıkararak gerçekte, 
Devlet ve toplum kaynaklarını, var olacağını 
sandığı bir sınıfa aktarma olanağını elde etmek 
ve bu yoldan bir (müteşebbisler sınıfı) yarat
ma sevdasına kapıldı. 

Plân uygulaması, ya da «Yetki Kanunu» adı 
ile anılan 933 sayılı Kanunun, daha, Yüce Se
natomuzda müzaekresine başlandığı gün, asıl 
amacının ne olduğunu, plân uygulaması adının 
bir örtme olarak kullanıldığını, aslında iç ve 
dış kamu kaynaklarının mevcudolmıyan bir sı
nıfa aktarılması suretiyle müteşebbis yaratma
nın mümkün olamıyacağına işaret ettik, fakat 
mücadelemize rağmen A. P. oyları ile çıkan ka
nun ile, kamu kaynaklarının heba edilmesini ve 
Devletin büyük zararlara uğramasını önlemek 
için Anayasa Mahkemesine dâva açmaktan baş
ka yol bulamadık. 

Yüce Mahkeme dâvamızı haklı buldu ve 
YetM Kanununun önemli maddelerini iptal et
ti. Yüce Mahkemeye ülke adına sonsuz şükran
larımızı arz etmeyi vazife sayarız. Ülke adına 
derken, başka bir tâbir, daha iyi bir tâbir bula
madığımızı ifade etderek özür dilerim. 

İM yıla yalan bir süre yürürlükte kalan Yet
ki Kanunu ilê  A. P. iktidarı elinden ne gelirse 
yapmasına rağmen, bir müteşebbisler sınıfı ya
ratmaya muvaffak olamadı; ama, hemen hiçbir 
şey kazandırmadan, Devlete, hatırı sayılır za
rarlar vermeyi, başardı. 

1968 yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde yine 
bu kürsüden yaptığımız konuşmada şöyle bir 
pasaj vardır: «Teşebbüs, sanıldığı gibi, elinde 
para bulunduran herkesin üstesinden geleceği 
bir atılım değildir. Yüzlerce unsurdan meydana 
gelen teşebbüsçülükte, para, en az rolü olan un

surdur. Bir kimseye para vermekle onu müte
şebbis yapmak kimsenin harcı değildir. Gece, 
düşünde zengin olmanın büyüklük ve ihtişamı
nı tadan kimse sabahleyin Yetki Kanunundan 
faydalanmak üzere teşebbüse geçer ve Devlet 
kapısına başvurursa, belki, bu teşebbüsü sayesin
de cüssesinden büyük para sahibi olur; ama, 
müteşebbis doğanların yeteneklerini kazanmış 
olmaz...» 

Onun için, A. P. iktidarına salık veririz; 
Yetki Kanununa bir de (Yetenek Kanunu) ek
lemelidir. 

İki senelik uygulama bu görüşümüzün özünü 
büyük ölçüde doğruladı ve hattâ bâzı kuşkula
rımızı dahi ağarak Adalet Partisi iktidarı fel
sefesini, yerle yeksan etti. 

önce şu ciheti belirtelim ki, Yetki Kanunu
nun, hiçbir kayıt gözetmeden, çil para vererek 
teşebbüse itmek istediği kişilerin iltifatına, ma
alesef, mahzar olmadığı bir gerçek. 

Daha doğrusu; hemen, hemen kimse müte
şebbis olmaya heveslenmedi ve iki yıl içinde 
600 milyon liralık gelişme ve teşvik fonundan, 
şayet güç belâ elde ettiğimiz rakamlar yanlış 
değilse müracaatçılara ancak 212 milyon lira 
ödenmiştir. 

Bu meblâğın içinde teşebbüs sıfatını ihraz 
etmeye hak kazanan, yani sanayi teşebbüsü ma-
înyetinde projelere düşen miktar eski deyimle 
lâşey mesabesindedir. 

Sayın senatörler, teşebbüsten kastım, her 
halde sanayii teşebbüsü olduğunu açıklamama 
lüzum ve zaruret yoktur, sanırım. Şayet bir 
yanlış anlamıya meydan verecekse teşebbüsten 
maksadımın sanayii teşebbüs, en az üretken 
teşebbüs, üretken faaliyet anlamına alınmasını 
özellikle istirham ederim. 

Meselâ hayvancılık için 400 ü mütecaviz 
projeye verilen miktar da proje başına, bir ahır 
bedeli bile olmıyacak miktardadır. 

Bu durum gösteriyor ki, para vermekle mü
teşebbis yaratmak mümkün olmadığı gibi, veri
len paraların cüceliği, teşebbüsten ziyade kısa 
dönemde bâzı ticari sıkıntıları gidermekten baş
ka bir işe yaramamıştır. 

Yetki Kanunu, müteşebbis yaratamamıştır 
ama, bozuk düzende egemen, merkantil zümrele
re, ya da onların sömürüsüne hazır tutulduğu 

I için rasyonel çalısmıyan kamu kuruluşlarına 
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sağladığı ve dağıttığı ulufeler, Devlet Hazine
sine, 1 Ocak 1968 ile 31 Ağustos 1969 tarihle
ri arasında geçen sürede tam (4 243 872 924) 
dört milyar iMyüzkırküç milyon seMzyüzyet-
mişiki bin dokuzyüzyirmidört lira külfet yükle
miştir. 

Sayın Başkanını, saat 13,00 oldu. 
BAŞKAN — Ben de zatıâlinizden onu rica 

edeceğim. Zaten konuşmalarınıza devam buyu-

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/3) Cumhuriyet Senatosu (1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan tasarının tü
mü üzerinde konuşma yaparken zamanın dol
ması doılayıısiyle konuşmalarına devam buyura-
madılar. Onun için şimdi söz sırası kendilerinin 
buyuran. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Balkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri, öğleden önce yaptı
ğım konuşmaya devam etmeme müsaadelerinizi 
rica ©derim. 

Yetki Kanunu üzerinde görüşlerimizi arz et
miş, ve bu kanunun tatbiki dolayısiyle A. P. ik
tidarının suni olarak yaratacağını umduğu mü
teşebbisi yaratmak mümkün olmadığı verdiği-
firıiz rakamlar ve diğer deliller ile sübut bul
muştur, demiş idik ve fakat Yetki Kanunu tat
bikatı ile üretken tolmıyan yatırımlara, daha 
doğrusu ülkede ekonomik bir ziyade husule ge-
tirmiyen işlere özellikle, ticaret (kesimine, itha
lâta büyük faydalar sağlandığı bu yüzden Dev-

28 . 1 . 1970 O : 2 

racaksmız, ama saat 13,00 - 14,30 arasında, ça
lışma programımız gereğince, bir tatile girece
ğiz. Saat 14,30 da konuşmalarınıza devam bu
yurursunuz, efendim. 

Teşekkür ederim, 

Efendim, saat 14,30 da devam etmek üzere, 
Birleşimo ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

Setin karşılıksız olarak 4 243 872 924 lira gibi 
zarara katlanmak zorunda kaldığını ifade et
miştik. 

Şimdi bu külfetin dağılış durumunu arz et
meye sıra gelmiş bulunuyor. Bu meblâğın 216 
milyon 872 bin 924 lirası vergi iadesi, 700 mil
yon liraii yatırım 'indirimi, 2 milyar 688 mil
yon lirası ithalâttan gümrük muafiyeti, 449 
milyonu gümrük taksitlendirilmesi ve nihayet 
212 milyonu da yukarda belirtilen teşvik fonu 
harcamasldır. 

Yetki Kanununun yürürlükte bulunduğu 
süre boyunca Hazinenin katlandığı 4 milyar 243 
milyon küsur liranın 661 milyonu hariç, geri 
kalan kısmı tamamen bağıştır, ulufedir ve hedi
yedir. 

Rakamlarda ufak tefek hatalar cilabilir, çün
kü bütün kaynaklara sahibolmak mümkün de
ğil. Maalesef, muhalefet Devlet- imkânlarından 
faydalanamıyor, önemli olan Yetki Kanunu ile 
müteşeıbbis yaratılamadığı gibi, üretken olmı-
yan faaliyetler özelikle ithalât isleriyle uğra
şanlar ve kötü çalıştırılan kamu sektörü hiçbir 
fayda husule getirmeden kamu kaynaklarından 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Esiıişehir), Sami Turan (Kayseri) 
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yararlanmış olduğudur. Ve daha acısı, ihracatı 
teşvik igiıı kullanılan yöntemler ve bağışıklık
lar istenilen sonucu vermemiştir ve 1989 yılında 
ihracatta görülen nispî artış 1988 yılının mut
lak rakamındaki korkunç düşüş/e oranla orta
ya çıkan rakamdır. Hele Ticaret Odalarının 
madalyalı merasimlerle ihracatçıları teşvik vs 
taltif etmesine bakılarak ümitlenmek, açık aıa-
nâsryle bir avuntudur. 

Değerli senatörler, konuşmamızın bu anma 
kadar ortaya koyduğumuz hususlar Türk toplu
munun tarih içinde, özelikle A. P. iktidarları 
elinde yanlış yöntemler, yanlış tedbirler, zararlı 
politikalar güdülmesi sebebiyle başarmaya mec
bur .olduğu sanayi devrimini başaramadığı ve 
bugün Türkiyenin halâ için de bnkmdıığu az 
gelişımişiik şartlarının devamına hasretmiş bu
lunuyoruz. Bundan sonraki .bölümde bu toplum
da bizim tarifimizin de ilerisinde ve ebesinde 
büyük huzursuzlar bulunduğu ve bunların te
melinde sosyo - ekonomik düzen bozuklukla
rının yattığını ispatlamak için son yılda cere
yan eden toplumsal olaylara, protestolara ve 
direnmelare, özellikle dsğinmeık zorunluluğunu 
duyuyoruz. 

Gerçekten son yıllarda ve A. P, İktidarının 
her iki döneminde sosyal barışın ve toplumsal 
huzurun gittikçe artan oranlarda bozulmuş ol
masının temel nedenlerini teşhis ve teşhire sıra 
gelmiş bulunmaktadır. 

Acı gerçek şudur: Bugün Türkiye'de yaşıyan 
toplumsal grupların yalnız bir tanesi, büyük 
aracı, tefeci, vurguncu, karaborsacı, merkantil 
zümre hariç, hemen hepsi, tarımda çalışanlar, 
küçük çiftçiler, işçiler, hizmetliler, memurlar, 
esnaf ve sanatkârlar, tüm aydınlar ve gençlik, 
derecesi farklı fakat mahiyeti aynı olan bir ıstı
rabın çilekeşleri haline gelmişlerdir. 

Türk halkı, eski deyimiyle (bigayri hakkın) 
tarifsiz acılar çökmekte, dayanılmaz hayat yü
kü, eziklik ve baskı altında yalnızlık ve güven
sizlik (korkusu içinde yaşamaya mahkûm edilmiş 
gibidir. 

Benzetmede yanılgı olmaz kuralı halâ geçerli 
ise, denebilir ki, Türkiye'de yaşıy anların büyük 
çoğunluğu işlemedikleri suçların cezasını çek
meye mecbur edilen ceza sömürgesi koşullan 
içinde bulunmaktadır. 

Bu ülkenin gerçek sahipleri, büyük halk 
kütlelerine, insan onuruna yaraşır yaşama ola
nağı bırakmıyan, onları ıstıraplı çilelere mah
kûm eden temel neden ve tarihsel etken, ada
letsiz, insafsız ve tahammül edilmiyecek ölçüde 
bozuk bir sosyo - ekonomik düzen ve bu bozuk 
düzeni hırsla ve inatla muhafaza etmek ve sür
dürmek istiyen iktidarlardır. 

Türkiye'de sosyal barış ve toplumsal huzu
run özellikle son yıllarda ağır sonuçlar doğura
cak biçimde bozulmuş olması, Adalet Partisi 
yetkililerinin iddia ettikleri gibi ne siyasal is
tikrarsızlık nedeninden, ne de birtakım doktri-
ner sapmalara kapılmışların suni olarak yarat
tıkları anarşik hareketlerden ileri gelmiş de
ğildir 

Önceleri, dile dolanan ve toplumsal huzur
suzluğun nedeni olarak gösterilen siyasal istik
rarsızlık, 1965 yılından bu yana yapılan seçim
ler sonucu Adalet Partisinin tek başına iktida
ra gelmiş olması ile siyasal istikrar sağlandığı 
halde, toplumsal huzursuzluğun ortadan kalk
madığı, aksine, daha da artmış olması iddiaları
mızı doğrular ve sosyal çalkantıların siyasal 
nedenlerden değil (sosyal ve ekonomik düzenin 
bozukluğu ve çarpıklığından) ileri geldiği ispat
lanmış olur. 

Yine sanıldığı gibi toplumsal huzursuzluk 
ve patlamalar doktrinci sapmalara kapılmış, 
ya da anarşist grupların suni olarak yarattık
ları ortamların eseri mahsulü değildir. 

Şüphe yok ki, her toplumda olduğu gibi ül
kemizde de anarşizm mesleki mensupları bulu
nabilir ve inançları gereği anarşik ortam yarat
ma çabası gösterebilirler. Fakat; Türkiye'de 
son 4 - 5 yıldır başgösteren olaylar ve çalkantı
ların hepsini anarşist grupların ya da bunların 
tahrikine kapılmışların figüranların suni ha
reketleri saymak ölçüsüz bir gaflet ve eşsiz bir 
kısa görüşlülüktür. 

Olaylar ve çalkantıların büyük çoğunluğu, 
toplumsal adaletsizliklere ve dengesizliklere, 
insanlık onuru ve anayasal hak ve yetkilerle 
demokratik rejimin müstesna imkânlarından 
faydalanan halk yığınlarının şerefli protestoları 
ve direnmeleridir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ho
calarını dövmel erde... 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sizin için bir ayn zaman 
bölümü ayırırım beyefendi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz 
konuşmanıza balan ben burada 'arkadaşımla ko
nuşuyorum, sizi alâkadar etmez. 

BAŞKANf — Devam buyurun Sayın Gün-
doğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GfÜNDO 
ĞAN (Devamla) — Bütün Türk toplumunu, 
uğursuz bir felâket gibi saran, geri kalmışlığın, 
yoksulluğun, horlanmanın ve yalnızlığın soğuk 
ve dar çemberini kırmanın, demokratik rsjin
icinde bozuk düzeni bertaraf etmenin tek yolu 
her halde dör't yılda bir yapılan seçimlerde ey 
kullanmaktan ibaret değildir. 

Demokratik rejimlerde, seçimler kadar 
Önemli ve etkili daha bir cok hak arama ve elde 
etme yolları ve usulleri vardır. 

Bütün demokratik anayasalarda oî^rjnı o-j. 
bi, Türk Anayasa^mla, da. Türk insanına tmo-
lanmak, gösteri yürüyüşlerinde bubın-mpk. der
nek ve sendika kurun zümre ve '«sınıf mVrsrhrı-
nı «•avn.n'ni'Pk. kanaatlermi. fikirleri""!. dü^n-n. 
ceİPTİni. t«k babına, va da tonlu oi^r^k pm1^^. 
luak, B-îlS.n ı̂̂  ve saldır1 «ip; olnrak sanh ilp «s'̂ z ve 
eyle^1°r ile varbklarmı duyurmak ve hak ara
ma vft+k'^eri tanınmıştır. 

Türk insanı değişmiştir. Türk k^vlü-rM. Türk 
isçimi, Türk memuru. Türk öe-rp+mp-ni Türk" av
dım. Türk jrernlipi, tonvpkfrn. Türk halin. 1PS0 
lard^n önceki halk deo^^ir artık,.. 

1961 Anayasası ile kazandığı hak ve yetki
leri müdriktir. 

Artık köylüler ırgatlığa, idiler k^ı^Kînne, 
memurlar ka.iDuku.lluonma-, avdmlar h^^-an ko
puk varmaya , neneler vfim'nm ve ilerinin dı
şında kalmaya razı değildirler... 

Bütün dünya halkları gibi Türk insanı da 
yaşadığı cağın dinamizmine kayıtsız kalmaya
caktır. Toplumun geleneksel yapı<una ve onun 
dar çerçevesine ilâhi kader gözü ile bakmaya
caktır. 

Türk insanı bugün kişiliğinin gelişmesini 
daha iyi bir hayat düzeyine erişmesini önliyen 
bütün sosyal ve ekonomik engelleri yok etmek, 
onurlu, bağımsız, her alanda özgür, milliyetçi 
halkçı ve devrimci bir düzen kurmak uğrıma 
kinsiz, garazsız ve her hangi bir doktrinin katı 

kalıplarına sıkışmamış insancıl bir sosyal sava
şı yürütmeye ve başarmaya yönelmiş bulun
maktadır. 

Eğer akılları varsa, iktidarlar, toplumsal 
olaylara, protesto ve direnmelere, bir avuç kış
kırtıcının yok yere icadettikleri münasebetsiz 
gaileler, münferit ve basit zabıta vakaları naza
rı il3 bakmazlar. 

Zira, bu tür değerlendirmelerin ortaçağ top
lum ve devlet anlayışının ötesinde hiçbir anla
mı olmayacaktır. Ve olayların çıkmasını önle
mek söyle dursun., aksine toplumsal huzursuz
luğun bir kat daha artmasına giden yolları açık 
tutacaktır. 

iktidarlar ve siyasal örgütler, temelinde 
ekonomik ve sosyal bozukluklar yaratmıyan 
hiçbir direnme, protesto ve hak grama hareketi 
rbn'.ad1 ğım bilmek ve bu sosyolojik gerçeği ka
bul etmek zorundadırlar. 

Bugün ülkemizde bitmiyen kavga misali, 
Mr'Mri ardına sürüp ©İden patlamalar ve olay
lar vukua ga^iyorsa. hattâ bu olaylar cok a<?ır 
ve kanb sonuçlar do^'ruyor^a i'iı dramatik tab
lomun obv'um'r^a. iktidarın cok sakat anlayış
ları ve takibstticn. stratfiiîîin ID ayı büyüktür. 

Adalet Partisi iktidarı, insanlık tarihi bo
yunca olagelen ve bozuk düzeni, daha iyisi ve 
daha insani olanı ile değiştirmek isteklerini, ye
ni bir toplum düzeni yaratma amacını güden 
demokratik hamleleri sosyal evrim yasasının do
ğal sonucu olarak kabul etme yeteneğinden 
mahrumdur. 

Onun gözünde, olaylar sosyal determiniz
min zorunlu sonucu, sebep - netice ilişkilerinin 
kaçınılmaz gereği değildir. Toplumsal olay
lar, sayıları yüz binleri ya da milyonları bulsa, 
birtakım insanların birkaç kışkırtıcı ve kan
dırıcının körü körüne peşine takılarak şuur
suzca işledikleri suçlardır. 

Hiç kimsenin kurulu düzenden (o düzen ne 
denli bozuk olursa olsun) şikâyet etmeye hele 
bu şikâyetlerini, gösteri yürüyüş, protesto, mi
ting, kongre, toplantı yapmak ve bildiri yayın
lamak suretiyle ortaya koymaya hakkı olmama
lıdır. Onlara göre, kurulu düsen bozuk değildir. 
Öyle bile olsa düzeni o bozmamıştır. Bozuk dü
zeni değiştirmeye gelince, bu bir toplumsal zo
runluluk ve hattâ Anayasa emri ve gereği dahi 
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olsa bu gereği yerine getirmeye yanaşamaz. 
Çünkü siyasal iktidarının devamı, bu düzeni ve 
bu düzende egemen güçlerin egemenliğini sür
dürmesine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Bu nedenledir ki, toplumsal dengesizlikler
den ve adaletsizliklerden mustaribolarak bo
zuk düzeni protesto amacı ile ayağa kal
kanları, Anayasa nizamı içinde olsalar dahi, 
tehlikeli fikirlere kapılmış bahtsız suçlular 
olarak kabul eder; ve, bu anlayışı gere
ği, kimi bizzat Devlet kuvvetlerini, ki
mi de el altından gayet ustalıkla hazırladığı 
tertiplerle ve özellikle dine karşı ve dini kö
künden yıkmaya matuf şer kuvvetlerinin Dev
leti ve milleti hükmü altına alacağı korkusunu 
yayarak, birtakım insan topluluklarını kullan
mak suretiyle olayları bastırmaya tevessül eder 
ye çok ağır kanlı sonuçlar doğuran metotlar 
kullanmakla sosyal barışı temelinden var gücüy
le daha da bozmaya sebebolur. 

Adalet Partisi iktidarının olayları sindirmek 
maksadiyle sistemli bir tarzda uyguladığı bu sa
kîm metotlar birçok vatan evlâdının hayatının 
sönmesine müncer oldu, fakat olaylar bitmedi, 
şikâyetler dinmedi, aksine arttı ve şiddet kes-
betti. 

Adalet Partisi iktidarının bu ülkeye verdiği 
zararlar, kendileri kabul etmese de, tarih say
falarına birer birer yazılacak, her biri lâyık 
olduğu değer yargısı ile anılacaktır. Fakat bu 
kötülüklerin en affedilmezi hangisi olacaktır 
diye düşünenlere cevabımız şudur: Köhne ve 
bozuk düzeni ve bu bozuk düzeni muhafaza 
ve müdafaa edenleri protesto maksadiyle Ana
yasa kurallarına uygun olarak direnenleri ve 
eylemlerde bulunanlara, daha iktidara gelir 
gelmez örgütlediği birtakım dernekler ve vic
dan hürriyeti adı altında din duygularını eşsiz 
bir riya ile okşamak, mefhum tehlikelerle kor
kutmak yoliyle, mukabil bir halk hareketi var
mış gibi tertipler düzenliyerek bir kısım va
tandaşı özel vasıtalarla bir araya getirmekte 
ve camilerde namaz kılınması, özel vaizler 
dinlenmesi gibi şartlanmalara tabi tutarak, his
terik cihad tutkularına kaptırdıktan sonra ka
nuni ve meşru gösterilerde bulunanların üze
rine saldırmak ve âdeta küçük çapta bir iç 
savaş şartları içinde birçok vatandaşın canına 
mal olan çatışmaları yaratmayı âdeta âdet ha
line getirmiş olmasıdır. 

Bâzı olaylarda, yukarda arz ettiğimiz metot
lar kullanılmış ve vatandaşı vatandaşa kırdır
ma, Devlet yönetiminde resmî bir yöntem gibi 
kerrat ile uygulanmıştır, bundan sonra da uy
gulanmakta devam olunmıyacağma dair hiçbir 
ümit ve emare mevcut değildir. 

İddia ve değerlendirmelerimizi doğrühv^r 
kanıtlar, yıllardan beri süregelen kanlı olaylar 
tarihinin özünde mevcuttur. 

Daha önceki yıllarda olanları hesaba kat-
nıasak, yalnız 1969 yılında vukua gelen olayları 
hatırlatmakla yetinsek, ne kadar ıstırap verici 
dramatik bir tabloyla karşılaşacağımız ve iddia-
mısın doğruluğu kesinlikle meydana çıkacaktır. 

Bakınız 1969 yılında kronolojik sıra ile bir
birini kovalıyan irili ufaklı olayları ve çatış
maları şöyle özetliyebiliriz : Bunları üç bölüm 
altında topladık. 1 nci bölümde üniversite ve 
gençlik olayları, tarih sırasiyle arz ediyorum : 

Yalnız 1969 yılma ait olaylar : 
— 6.1.1969; birkaç yıldan beri süregelen eği

tim buhranı ile ilgili üniversite gençliği hare
ketleri, giderek daha geniş bir kapsam kazan
mış, ekonomik bağımsızlık sorununu da içerir 
Mr nitelik elde etmiştir. Gençlik, birbirini ko
valıyan protesto hareketlerinden birini O.D.T.Ü. 
de yapmış ve bağımsızlığımıza saygı duymadı
ğını kabul ettikleri ve sonradan Amerika'nın 
da geri çektiği A.B.D. Elçisi Commer'in araba
cını yakmıştır. 

— 20-21.1.1969; özel surette yetiştirilmiş fa
şist yönetimin hücum kıtaları benzeri komando
lar iki gün ardarda Yüksek öğretmen Okulunu 
basmışlar ve silâhla saldırılarda bulunmuşlar
dır. 

— 1.2.1969; birtakım sosyal haklar ve mes
lek kolaylıkları elde etmek ve üniversite refor
munun yapılmamasını protesto amaciyle asis
tanların giriştiği boykot genişlik kazanmıştır. 

— 6.2.1969; Altıncı Filonun İstanbul'a gel
mesi olaylara yol açtı. Gençlik ve polis çatış
ması vukubuldu, yaralananlar ve nezarete alı
nanlar oldu. 

— 13.2.1969; gençler Ankara'daki Tuslok 
binasını taşladılar ve polisle çatıştılar. 

— 16.2.1969; bugün, işçiler ve üniversiteliler 
sömürüyü ve emperyalizmi protesto maksadiyle 
Bayasıt'da başlayıp Taksim'de sona erecek bir 
rürüyüş düzenlemişlerdi. Eylem kanunların ö~-
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gördüğü bütün usullere uygun ve resmî izin 
alınması suretiyle yürütülmüştü. Ne var ki, ik
tidar çevreleri, izin verdikleri bu yürüyüşün ba
şarıya ulaşmasını arzu etmemekte ve fakat za
bıta kuvvetiyle açıktan mâni olma yoluna baş
vurmayı göze alamamaktadır. 

Ama yukarda arz ettiğimiz - hareketten hoş-
lanmıyan halkın galeyanı - tertibinden yarar
lanmayı ustaca plânlıyarak birtakım teşekkül
ler aracılığı ile topladığı ve demir parçaları, so
palarla donattıktan sonra Taksim meydanına 
saatlerce evvel yığarak izinli yürüyüş yapan 
işçi ve gençlik topluluğuna saldırmaya hasır 
vaziyete getirmiştir. İki gün evvel bir camide, 
aynı gün Dolmabahçe Camiinde kılman namaz
larla, verilen özel vâızîarla cihad psikolojisine 
sokulan insanlar saatlerce meydanda toplu hal
de tutulmuş, güya tedbir almış gözükmek için 
dizdiği zayıf polis kuvvetlerini saldın grupu ile 
aynı doğrultuda hareket etmeye hazır hale ge
tirmiş, gençlik ve işçi topluluğunun bir ucu, 
Devlete ve kanunlara güvenerek kuşkusuz yap
tıkları yürüyüşlerinin Taksim'e eriştiği sırada 
saldırı grupunun hücumuna mâruz kalmış ve bu 
imha hareketi sonucunda iki kişi polislerin gö
zü önünde bıçaklanarak öldürülmüştür. Genç
lerden ve işçilerden 112 si ağır ve hafif derece
lerde yaralanmıştır. 

Bugün, Türk toplum tarihine (Kanlı Pazar) 
adı ile geçecek ve iktidarı kıyamete kadar töh
met altında tutalak bir olay olarak kalacaktır. 

— 24.3.1969; A.P. milletvekillerinden bir
kaçı, grup salonunda yüz kadar gençle yaptığı 
toplantıda, gençlerin «Devletimiz ne zaman 
Müslüman Devlet olacak» şeklinde sorularına 
ve isteklerine karşılık, milletvekillerinin, «Her 
şey yoluna girecek. Bu uğurda her türlü tedbir 
alınacak, bekleyin» diye cevap verdikleri gün
dür. 

— 8.4.1969; süregelen boykotlar genişlemiş, 
23 fakültede okuyan 44 bin 294 talebenin boy
kota katıldığı haberi basında yer almıştır. 

— 9.4.1969; öğrenci boykotunu kırmak mak-
sadiyle harekete geçirilen A.P. liler, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesini kurşun yağmuru
na tuttular ve fakülteyi bastılar. 

— 13.4.1969; O.D.T.Ü. öğrenci işgali altında 
iken polis ve jandarma vasıtasiyle boşaltıldı ve 

yüze yakın öğrenci nezaret altına alındı, 20 kü
suru tutuklandı. 

— 3.5.1969; bu tarih bir kısım halkı, çeşitli 
yollarla, çeşitli usullerle teşvik ve tahrik ede
rek, karşı devrim stratejisinde kullanma meto
dunun hazin bir tatbikatı günü olmuştur. 

— 3 Mayıs günü büyük bir kalabalık, müte
veffa Yargıtay Başkanı îmran öktem'in cenaze 
namazını kılmak üzere bulundukları sırada, ca
mi avlusunda önceden hazırlanmış kişilerin 
«Allahsızların namazı kılınmaz» şeklinde başlı-
yan hareketleri ortalığı karıştırmış, imam, ce
naze namazını kıldırmamakta ısrar etmiş ve 
cemaat arasından bir kişi namaz kıldırmaya 
mecbur olmuştur. 

— 7.5.1969; Türk tarihinin, belki de insan
lık tarihinin en muhteşem olayının yaşandığı 
gündür. 

Başlarında Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
başkanları ve üyeleriyle hemen her derecede hâ
kimler olmak üzere 10 binlerce Ankaralı uzun 
mesafeli bir yürüyüş yapmışlar ve müteveffa 
îmran öktem'in cenazesinde vukua gelen olayı 
eşsiz bir vekar ve ihtişam ile protesto etmişler
dir. 

— 31.5.1969; İstanbul üniversitesinin işgal 
edilmesi sebebiyle üniversite kapatıldı. 

— 9.6.1969; yine İstanbul'da öğrencilerle 
toplum polisi arasında büyük bir arbede oldu ve 
53 kişi yaralandı. 

— 8.7.1969; bu tarih son yılların en ilginç ve 
ibret verici hattâ hüzün ve ümitsizliğe götürücü 
olayının geçtiği tarihtir. 

T.Ö.S. Genel Kurul toplantısını bu yıl Kay
seri'de bir sinemada yapmak istemiştir. Yukar
da sistematiğini arz ettiğimiz metot bu kongreyi 
akamete uğratmak için burada da kullanılmış
tır. Bir kısım dernekler ve örgütlerin ustaca 
tertiplediği tahrikler sonucu ayağa kaldır?lan 
büyük bir kalabalık, kongrenin yapıldığı binayı 
basmış ve vukua gelen çatışmalar sonucunda 5 
öğretmen yaralanmış, hızını alamıyan kalabalık 
bâzı dükkânları ve siyasal örgüt binalarını taş
layıp tahribettikten sonra Tüccar Kulübünü de 
basarak hasara uğratmıştır. Aynı kalabalık yol
dan geçen bir kadına saldırarak kadını soymuş 
ve sokaklarda sürüklemiştir. Olay, askerî birlik
lerin yardımı ile yatıştırılmıştır. 
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—- 23 . 8 . 1969; Tunceli'de, Pir Sultan Ab
dal oyununu sahneye koyan tiyatro topluluğu
nun oyuna başlamasından az bir süre önce vi
lâyetçe yasaklanması üzerine halk galeyana 
gelmiş, Emniyet Müdürlüğü önünde gösteri ya
parak binayı taşa tutmuştur. Emniyet Müdür
lüğünden açılan ateş sonucunda bir kişi ölmüş 
8 kişi yaralanmıştır. Olay sonunda tutuklanan 
sanatkârlara polis tarafından işkence yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

— 19 . 9 . 1969; Beşiktaş'da Işık Mühendis
lik Okulu önünde, okulun devletleştirilmesini 
istiyenlerle istemiyenler arasında çıkan çatış
mada Mehmet Cantekin adlı öğrenci öldürül
müştür. 

— 20 . 9 . 1969; M. T. T. B. binasında kal
makta olan öğrenci Mustafa Bilgin, patlayıcı 
maddelerin infilâkı ile ölmüştür. 

— 23 . 9 . 1969; Bayazıt'ta öğrenci - polis 
çatışmasında Taylan özgür adlı genç öldürül
dü. Gerek Mehmet Cantekin'in, gerekse Tay
lan özgür'ün katilleri bulunmadı. 

— 8 12 . 1969; öğrenci Mehmet Sevinç Bü-
yükburç, Menemen'de Kubilây misali aşırı sağ
cıların tabanca kurşunları ile öldürülmüştür. 

— 14 . 12 . 1969; öğrenci Battal Mehetoğlu, 
düzenli tertiplerle hareket eden irtica mensup
ları tarafından sabah namazını mütaakıp, po
lislerin gözü önünde kurşunlanmış ve öldürül^ 
müştür. 

— 19 - 20 . 12 . 1969; izmir, İstanbul ve An
kara'da Altıncı Filonun Türkiye'ye gelişini 
protesto maksadiyle yapılan gösterilerde genç
ler ve polis çatışmıştır. 

— 24 . 12 . 1969; Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Profesörler Kurulu, yayınladığı bir bildiri ile 
bugüne kadar kasitli tertiplerle ve belli bir 
amaca yönelmiş sistemli saldırılarla öldürülen 
8 öğrencinin mesuliyetinin iktidara aidolduğu-
nu ve din duygularının sömürüsüne dayanan 
tutum ve davranışları, sert ve kesin bir dille 
yermişler ve kınamışlardır. 

Toprakla ilgili olaylar : 
— 3 . 2 . 1969; Yunak ilçesinde Elmalı 

olaylarına benzer bir olay cereyan etmiş Top
rak ağalan Hazine arazisinin köylüye verilme
sini önlemiştir. 

— 5 . 2 . 1969; Yalova ilçesi Hasenköy hal
kı, Hazine arazisini «Ağa kullanacağına biz 
kullanalım» diye işgal etmiştir. 

— 10 . 12 . 1969; topraksız köylüler Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geldiler ve dert 
yandılar. 

— 14 . 2 . 1969; büyükçe bir köy kalabalı
ğı, işkence yapılması nedeniyle Konya Ereğlisi 
Emniyet binasına saldırdı. Köylü ile polis ara
sında vukua gelen çatışma sonucunda İM kişi 
öldü, 4 kişi yaralandı. 

— 17.2.1969; Antalya'da toprak anlaşmazlığı 
yüzünden iki köy halkı çatıştı, 15 kişi yaralan
dı. 

— 17 . 3 . 1969; Gollüce köyünde jandarma, 
ağaların Hazine arazisini sürmelerini temin 
maksadiyle 200 kadar kadın vatandaşı dipçikle 
dövdü, 20 kadın yaralandı. 

— 19 . 3 . 1969; Ankara'da lüks bir otelde 
toplanan Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu Ge
nel Kurulunda Atalan ve Gollüce köylerinde 
toprak işgal eden köylülerin «çingene karıları» 
olduğu anlatıldı. 

— 26 . 4 . 1969; Manavgat'ın Çolaklı kö
yünde ağalar Hazine topraklarına el koymak 
istediler, köylü direnci ile karşılaştılar. Çatış
maya jandarma da karıştı. 

— 10 . 11 . 1969; Elmalı, Gollüce, Atalan 
köylerinden sonra Silivri ilçesi Dedirmen kö-
vünde toprak bunalımı yüzünden köylüler. Ha-
•?nne arazisini hudutları içine alan Esece çiftli
ğini işgal ettiler, 

— 13 . 12 . 1969; Burdur'da 24 köyden ge
len 500 kişi şehirde nümayiş yapmış ve hayvan 
yemi küsbenin, aracılara 15 liradan, köylüye 
ise 40 liradan satıldığını protesto ettikten son
ra, fabrikaya yürümüşler, orada askerle çatış
mışlardır. 

İşçi ve memur hareketleri : 

— 7 . 1 . 1969; Personel Kanununun malî 
hükümlerinin uygulanmasının ertelenmesini 
Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırı bulan 
bir karar almıştır. 

— 11 . 1 . 1969; Singer Dikiş Makrnaları 
Fabrikası işgalinden ötürü işçilerle polis ara
sında çıkan ve beş saat süren çatışmada 17 kişi 
yaralandı. 

— 15 . 2 . 1969; Yurdun her yönünden ge
len 10 binlerce öğretmen Ankara'da «büyük 
öğretim yürüyüşü» nü düzenledi, iktidarın öğ
renmen kıyımı ve baskı siyasetini protesto et
tiler. 
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— 22 . 5 . 1969; izmir'de grev yapan isçi
ler Amerikalılar ve toplum polisi ile çatıştı. 

— 30 . 5 . 1969; A. P. İktidarının öğret
menlere uyguladığı baskı ve sindirme işlemle
rinin dayandığı kararların % 84 ünün kanuna 
aykırı olduğu, yargı organlarınca ve Danıştay 
kararları ile tesbit olundu. 

— 7 . 6 . 1969; büyük memur kütlesini kap-
sıyan Türk - Persen, Personel Reformunu ger-
çekleştirmiyen iktidarı protesto maksadiyle 
Eskişehir'de bir direniş toplantısı düzenledi. 

— 24 . 6 . 1969; uzun süredir ücret ödemi-
yen Alpagut - Linyit işletmesinin bu hareketine 
karşı 800 işçi işletmeye el koydu. 

— 30 . 6 . 1969; Türk - Persen, Personel 
eğitim, toprak, vergi ve idari reformlarının bir 
an evvel gerçekleştirilmesi için iktidarı ikaz 
etti. 

— 5 . 8 . 1969; S;lâhtarağa Demir - Döküm 
Fabrikasını işgal eden işçileri fabrikadan çı
karmak üzere hücuma gecen toplum polisi ile 
vukua gelen çatışmada 61 kişi yaralandı. 

— 12 . 8 . 1969; Ereğli Demir - Çelik Fab
rikalarında büyük bir grev hareketi başladı. 4 
binden fazla işçi bu greve katıldı. 

— 24 . 8 . 1969; 100 bini mütecaviz isçi 
Ankara'da bir miting düzenliyerek işçi emek
liliği kanununu çıkarmadan Meclisi tatile so
kan A. P. iktidarını ağır ithamlara mâruz bı
raktı. 

— 20 . 9 . 1969; Hükümetçe ertelenen Ereğ
li grevi, Damştay kararı ile ertelemenin doğru 
olmadığı anlaşılınca, grev tekrar başladı. 

— 15 . 12 . 1069; bütün yurtta 4 gün süreli 
öğretmen boykotu vukübuldu. Eğitimde sürüp 
giden bozuk düzen ve öğretmene yapılan ka
nun dışı baskılara ve çok ağırlaşan geçim şart
larına kam protesto mahiyetinde görülen bu 
harekete Türkiye'nin her yerindeki öğretmen
ler katıldı. 

— 18 . 12 . 1969; öğretmenlerin kütle ha
linde açığa alınmaları, ağır baskılara maraz 
kalmaları ve soruşturmaya tabi tutulmaları, gi
bi sert tedbirlerin alındığı tarihtir. 

— 18 . 12 . 1069; memurlar, içinde yaşa
dıkları ağır şartları, ücret eşitsizliğini, iş temi
natı yokluğunu ve idari bozuklukları protesto 
maksadiyle istanbul'da bir miting düzenlediler. 
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Sosyal olayları hızlı bir tempo ile okumama 
mâna bulacak olanlara vakitlerini almamak 
için bu yönetimi takibettiğimi arz ederim. Da
ha ağır bir tempoya geçme zamanı geldiği için 
yine o biçimde hareket edeceğimi bildiririm. 

Değerli senatörler; 
Bir toplumda bir yıl içinde bu kadar çok, 

bu kadar korkunç ve facia niteliğinde olay vu
kua gelir de, bu olayları o toplumda temelli 
bir düzen bozukluğunun ağır ve geniş sosyal 
dengesizliğinin mevcutdolduğuna yeter delil 
kabul etmezseniz ve A. P. iktidarı zihniyeti ile 
hareket edip bu kadar büyük ve köklü huzur
suzlukları basit zabıta vakaları olarak nite
ler ve olayların sosyo - ekonomik nedenleri
ni kaldırma yerine eylemlerde bulunanları, kâh 
polis kurşunu ile, kâh özel metotlarla şart
landırılarak fanatik ve dinsel coşkunlara kap
tırılmış insan topluluklarının kanlı saldırıları 
ile ortadan kaldırmaya kalkışırsanız, olayları 
durdurmak şöyle dursun, azdırmaktan öteye 
bir marifet işlemiş olmazsınız. 

Gerçek şudur : 

Birbiri ardına olagelen bu olaylar, pro
testo ve direnmeler toplum hayatımızda he
men bütün sosyal sınıfları saran genel ve ağır 
huzursuzluğun mevcudolduğunu gösteren de
lillerdir. 

Toplumsal reaksiyonları doğuran bu ge
nel huzursuzluğun temelinde, çok ciddî sos
yal ve ekonomik dengesizlikler, adaletsizlikler 
eşitsizliklerin yatmakta olduğu artık iyice 
bilinmeli ve kabul edilmelidir.. 

Ne var ki, A. P. iktidarı, deneylerin her 
gün doğruladığı bu bilimel gerçeği kabul 
etmemekte İsrar etmektedir. Kanımızca Tür
kiye'nin sosyal dramı, bu anaçelişkiye sıkı 
sıkıya bağlı gözükmektedir.. 

A. P. iktidarı, tabiî ve tarihî gelişme ka
nunlarına tabi olarak eski yapısından kop
mak, yeni ve ilkeleri belli bir sosyo - ekono
mik yapıya kavuşmanın doğum sancıları için
de kıvranan Türk toplumunun evrim isti
kâmetini doğal ve zorunlu yönünden çevirme 
gibi ters ve olumsuz bir tarihî görevi yüklen
miş gibidir. 

Sözlerimizi biraz daha açıklarsak diyebi
liriz ki, toplumlar insanlık tarihi boyunca 
hep ileriye ve daima daha iyiye doğru akan 
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bir evrim çizgisi izlemişlerdir. Ama tarihin her 
döneminde o dönemin egemen güçleri evrime 
ve değişme isteklerine karşı durmuşlar ya da 
ellerinden geldiğince yenileşmeleri savsakla
mışlar, o da olmazsa eski düzende sağladık
ları yararları en az kayıpla korumaya çaba 
sarf etmişlerdir. 

A. P. iktidarı da, tarih içinde bütün tu
tucu güçler gibi zorunlu tarihî evrimi dur
durmaya gücü yetmiyeceğini bilmektedir. 
hattâ gelişmeyi ve ilerlemeyi istemektedir. Ne 
var ki, A. P. iktidarı, Türk toplumunun do
ğal evrim istikâmetini saptırmak ve eski 
devirlere ait geçerliliğini çoktan kaybetmiş 
(birtakım olumsuz düşünce ve inanışlara saplan
mış bulunmaktadır ki, doğal evrimi bir an
lamda önlemek gibi menfi bir rol oynadığı 
görülmektedir. 

Toplumsal olay ve eylemler ve bu elemle
rin sahiplerini toplumsal evrim süreci içinde 
yerlerini almaktan ve evrimi kendi doğal is
tikâmetinde değiştirmekten öteye hiçbir menfi 
tavır içinde telâkki etmemek lâzımgelir. 

A. P. iktidarının, olay ve eylemlerin hepsi
ne anarşizm veya doktriner çarpılmalara uğ
ramışların toplumu tahrip hareketleri g<5zü 
ile bakması, eski tür bir Devlet ve toplum 
anlayışının tipik örneğidir. 

Halbuki, Türkiye'de öyle bir toplum ve 
Devlet anlayışı, artık yaşama olanağı bulamaz. 
Türkiye, tarihî gelişimi itibariyle eşine ender 
raslanan bir devrimin yarattığı en iyiye 
dönüşmeye müsait müstesna bir ortama sahip 
essiz bir ülkedir. 

Türkiye, dünyada emperyalizme karşı mü
cadele veren ve başarı kazanan bir ülkedir. 

Yine Türkiye, devrimci atılımlarla ulaş
tığı toplumsal düzeyden bugünkü gibi saptırıl
mak istiyenlere karşı, milletin direnme hakkı 
sayesinde oluşan başka bir devrimle kazan
dığı yeni Anayasa düzeni gibi devrimci bir di
namiğe sahiptir. 

Olay ve eylemler ve bu eylemleri yürüten
ler, işte bu tarihî haklılık ve müspettik gücü ile 
eylemde bulunmakta, bir kelime ile Anayasa is
tikâmetinde bir düzen değişikliğine, halkçı ve 
devrimci mototlarla kurulacak yeni bir halkçı 
toplum ve Devlet düzenine, biran evvel ka
vuşmak istemektedirler. 

Bugün Türkiye'nin hemen bütün sosyal 
grupları, içinde yaşadıkları düzen ve hayat 
şartları açısından ele alınırsa, düzen değişik
liği isteklerinde bulunanların ne kadar doğru 
ve haklı sebeplere dayandığını ortaya koymak 
mümkündür. 

Şimdi toplum grupları ve bu grupların 
içinde yaşadığı şartları, bu şartların pro
testosu anlamına gelen eylemlerin somut ne
denlerini teşhise başlamadan önce bâzı sos
yal grupların çok ağır şartlar altında yaşa
makta olmalarına rağmen, protesto, gösteri 
ve direnme hareketlerinde bulunmadıklarına 
bakarak hayatlarından memnun olduklarını 
sanmak ve diğer eylemleri, hareketsiz duran 
bu grup ile kıyaslıyarak eylemci grupları suç
lamaya kalkışmak, sanırım demogojiden öteye 
hiçbir anlam taşımaz. 

Türkiye'de yaşıyan sosyal grupların du
rumlarını ve onlan düzen değişikliğine iten 
temel nedenlerin sıralanması zamanı gelmiş
tir. 

Tarım kesiminde : 
— Tarım kesiminde çalışanlar genel nü

fusun % 72 sini teşkil ettiklerine ve millî ge
lirin % 40 na yakınını yarattıkları halde, git
tikçe şiddetlenen toprak ihtiyacı içinde kıvran
maktadır. 

— Gene bu kesimde çalışanlar, gelir dağılı
mı açısından en alt seviyede bulunmaktadırlar. 

— Tarım işletmeleri, büyük çoğunlukla - cü
ce işletmeler - boyundadır. Nüfus artışı ve mi
ras sebebi ile vukuagelen parçalanmalar, bu 
işletmelerde çalışanları doyurmaya ve geçin
dirmeye yetmez hâle gelmiştir. 

— Bu denli küçük çaplı işletmelerde verim 
gayet zayıf ve düşük olmaktadır. 

— Bu işletmelerin sahibi küçük çiftçiler, 
her türlü teknik bilgi, makina, araç ve ge
reçlerden, iyi tohumluk, gübre ve sulama gibi 
verim artırıcı unsurlardan yoksundurlar. 

— Mevsim uygunsuzlukları (yağış düzen
sizlikleri, taşkınlar, şiddetli kuraklık) ve za
rarlı haşarat bitki hastalıkları sık sık kıtlık
lara ve darlıklara sebebolmaktadır. 

— Hayvancılıkla geçinen bölgelerde tabiî 
âfetlerin olumsuz etkileri daha ağır sonuçlar 
doğurmaktadır. 

— Çiftçiler, aracı soygununun ezeli zebûnu
durlar. 
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— Tefeci soygunundan ise eibediyen kurtu-
lamıyacağa benzerler. 

— Tarımsal ürünler, her dönemde çok dü
şük fiyat seviyesinde kalmıştır.. 

— Çiftçilerin satınaldıkları ihtiyaç madde
leri fiyat seviyesi bakımından daima yüksek 
olmuştur. 

— Tarımda kullanılan girdilere ziraat alet
leri ve makinalara yüksek fiyat ödenmekte, bu 
suretle maliyet pahalılaşmaktadır. 

— Kredi dağılımındaki adaletsizlik, en ağır 
etkisini tarımda, özellikle küçük çiftçiler dün
yasında göstermektedir.. 

— Küçük çiftçi, büyük cedlerinden kalma 
hir gelenekle ezelden efbede kadar borçlu ya-
şıyacaktır.. . 

— Tarım işçileri her türlü sosyal güven
den mahrum, ilkel üretim ilişkileri düzeninde 
yaşamaktadır. 

— Velhasıl tarım kesiminde çalışanları, 
ezelî bir yoksulluk , çaresizlik ve yalnızlık, 
ebedi borçluluk, kurtulması olmıyan bir fe
lâket gibi sarmış bulunmaktadır. 

Çalışanlar kesiminde : 
— İşçiler; büyük ölçüde işsizliğin kol gez

diği ülkemizde, çalışma güvenliğinden yoksun 
Tbir ortam içinde yaşamaktadırlar. 

— işsiz kalma korkusunun ya da çıkarıl
ma tehlikesinin yarattığı 'baskı ile sendikalara 
üye olmaktan çekinmektedirler. İşten çıkarı
lanların büyük çoğunluğunun sendikalı oluşu, 
iddiayı doğrulayan deneyler ile sabittir. 

— iş Kanununda mevcut, işveren tarafın
dan işçi aleyhine işletilmesi mümkün birtakım 
hükümlerin yarattığı huzursuzluk büyüktür. 

— Bâzı sendikalar, işçi menfaatlerini ciddî, 
dürüst ve etkin bir şekilde koruma olanağın
dan yoksundurlar. 

— Grev ve lokavt mevzuatında, grevi kı
sıtlayıcı ya da icraya grevi zorlaştırıcı yetki
ler tanıyan hükümlerin mevcudoluşu, işçi züm
resinin en etkin mücadele aracını za'fa uğrat
maktadır. 

Asgari ücretlerin tesbitinde hâlâ (kıt ka
naat geçim) kıstasının kullanılması, iki tesbit 
arasında geçen sürenin uzun oluşu, hızlı fiyat 
artışlarının gerisinde kalan hir asgari ücret 
ile çalışma zorunluğunu yüklemesi, emek aley
hine bir başka olumsuz unsur olarak işle
mektedir. 

— Durmadan ve hızla artan fiyatlar, müz
min enflasyon, ücretleri, toplu sözleşmeler yo-
liyle ücret artırmalarım etkisiz bırakıyor. 
Bu nedenle işçi sınıfı, daima bir yoksulluk 
ve geçim sıkıntısı korkusu içinde ıstırap çe
kiyor. Oysa Anayasamızın 45 nci maddesinde 
«... Çalışanların insanlık onuruna yaraşır bir 
hayat düzeyinde yaşamalarını sağlıyacak üc
reti almalarını Devlet tekeffül eder.» demekte
dir. 

Emekle geçinenler, tüm işçiler, başka züm
relere nazaran daha çok sosyal teminata sa-
bibolmalarma rağmen, bozuk düzenin olumsuz 
etkilerinden alınamamaktadır. 

Devlet memurları ve ücretleri kesimi : 
— Devlet memurları, ücretliler zümresi, 

maaş ve ücret standardizasyonundan yoksun
durlar. Aynı işi yapan fakat haşka başka 
yerde çalışan memurlara aynı ücret verilme
mekte, çok farklı seviyede maaşlar ödenmek
tedir. 

— Memurlar, görev teminatından yoksun
durlar. 

— Siyasi baskı ve partizan idareden mus
tariptirler. 

— Bir ölçüye dayalı olmadan memur alımı 
memurları, kısa sürs sonra kadro yokluğu 
veya darlığı engeli ile karşı karşıya getir
mekte ve mağduriyetlerine sebeboluyor. 

— Genel istihdam politikasına dayalı olma
dan yürütülen Devlet idaresinde, kalite, iş ve
rimliliği, bölgelerarası dağılım ve yetişme 
problemlerinin halledilmemiş olması, hizme
tin iyi yürümemesini, binnetice, memur - halk 
çatışmasını, memurun halka yabancılaşma
sını doğuruyor. 

— Çeşitli kanunlarla çivisinden çıkarılmış 
barem düzeni derin eşitsizlikler doğurmuştur. 

— Maaşlar mutlak seviye olarak yeter
sizdir. 

— Devamlı enflâsyonist baskı altında bu
lunan piyasada, ücret - fiyat ilişkileri daima 
ücretliler aleyhine bozulmakta ve hemen her 
devirde maaşlar sefalet göstergesinin en ufak 
birimini teşkil etmektedir. 

— Personel Kanunu malî hükümlerinin 
ugulanacağına dair verilen sayısız teminata 
güvenen memurlar, borçlanmışlar, senelerdir 
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uygulamanın yapılmaması, esasen içinde bu
lundukları müşkül durumu daha da ağırlaştır-
mıştır. 

— Ağır geçim sıkıntısı çeken ve bu yüzden 
moral çöküntüsü içinde bulunan memurlar, he
diye ve rüşvet almak gilbi töhmetler altındadır
lar. 

Küçük sanatlar kesiminde : 
— Küçük sanatkârlar, bugün âdeta ortaçağ 

düzeni içinde çalışmaktadır. 
— Küçücük dükkân - atelyelerde yevmi ce

dit rızkın cedit müşteri bekler durumdadırlar. 
— Küçük sanayiimiz, diğer endüstriyel yer

lerimiz gibi büyük çoğunluğu ile dağınık, ihti-
ısaslaşmamış, rasgele boyutlarda kurulmuştur. 

— Hemen her dalda büyük kaynak israfı ve 
âtıl kapasite gibi rasyonel olmıyan durumlara 
Taşlanmaktadır. 

— Küçük sanayiin, bugün hele Ortak Paza
ra geçişten sonra, bugünkü geri ve ilkel üretim 
usulü içinde ürettiği ürünlerini, güçlü ve ras-
yonalize olmuş yabancı firma ürünleri ile reka
bet edebilmesi mümkün olmıyacaktır. 

— Küçük sanayiin, bugünkü düzen içinde, 
ülkede kurulacak ve halen küçük sanayiin imal 
ettiği ürünleri, yaptığı hizmetleri yapacak fab
rikalar ve ileri tekniğe dayalı işyerlerinin bu 
sanayii yutacağı ve sahiplerini perişan edece
ğini söylemek kehanet olmaz. 

— Küçük sanayi; her türlü teknik bilgi, mo
dern ve üretim usulü yardım ve eğitiminden 
mahrumdur. 

— Küçük sanayiin, mühtacolduğu hammad
de piyasalarının istikrarsızlığı ve daimi fiyat 
artışlarına mâruz kalması, pahalı maliyetle ça
lışmaya sebebolmakta, bu yüzden müşterilere, 
dar gelirli çiftçiler ve küçük esnafa satış yap
makta ve ciroyu artırmakta güçlük doğurmak
tadır. 

— Küçük sanayiin, bu bozuk düzenden kur
tarılarak sanayiin yan ürünlerini yapan fabrika
lar haline dönüşmesini sağlayıcı yeni bir düzene 
kavuşturulması yegâne kurtuluş yoludur. 

Bu nedenlerle, bu sınıf mensupları dahi, bo
zuk düzenden mustarip ve istikballerinden emin 
olmıyan kimselerdir. 

Gençlik ve aydınlar kesimi : 
Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, ül

kemizde de toplumsal olayların önemli bir kıs-

28 . 1 . 1970 0 : 2 

anının, gençlik ve aydınlar kesiminden gelmek
te olduğu evrensel bir gerçektir. 

Gençlerin hareketlerinin bâzılarında aşikâr 
tahrikler, anarşizan temayüller, şiddetten zevk 
alma gibi hususların yer aldığı inkâr götürmez 
bir gerçektir. 

Fakat; gençlik 'hareketlerinin büyük çoğun
luğu, kendi sorunlarını hal yolunda, idareciler
den bekledikleri anlayışı bulamamaktan doğ
maktadır. 

Gençler, içinde yer alacakları dünyanın hız
la değişmekte olduğunu, hiçbir kuşkuya yer ver-
miyecek açıklıkla görüyor ve kendilerim yetiş
tirmekle yükümlü olan devletin ve öteki kurum
ların öğretim ve eğitim ve değer yargıları ko
nularında hiçbir değişmeye yanaşmadıklarım da 
aynı açıklıkla gözlüyor. 

Eğitim ve öğretim sistemindeki aksaklıkla
rın ve kötülüklerin, geleceğin toplumunda bu
günün gencini, yarım, sakat ve köhnemiş bilgi
lerle işe yaramaz adam haline getireceği endişe
si, onları derinden bir itme ile olaylara, protes
tolara ve gösterilere sevk ediyor. 

Geleceğin toplumunda, geçmişin değerleri
nin değil, yeni ve zengin hayellerin, heyecanlı 
buluşların ve yaratıcılığın yer alacağını içten 
duyan ve sezen genç adamlar, kendi dünyaları
nı yaratmada görev alıyorlarsa, bunda, kınana
cak ne vardır? 

İnsanlığa ve topluma zararlı hareketlerle top
lumu yüceltmeye yönelmiş hareketler arasındaki 
saygıdeğer farkı kavrarsak, sosyal ilerlemelere 
ve sosyal barışa giden yolda, gençlik gibi çok 
değerli bir müttefik kazanmış oluruz. 

Gençlik olaylarından, her iki tarafın, genç
lerin ve yaşlıların alacağı sayısız toplumsal ders
ler vardır. 

Halktan kopuk, soyut katagorik kalıplara 
ve ilkel saldın yöntemlerine dayalı olaylarla, ne 
genç adamın, ne de toplumun bir şeyler kazan
ması olanağı yoktur. 

Günümüzde, halkla beraber olmak, eski de
virlerin popülist eylemleri ile uzalktan yakından 
ilişkisi olmıyan, yeni çağların getirdiği devrim
cilik anlayışı ve onun zorunlu koşuludur. 

Halk içinde ve halkla beraber yürütülmiyen 
eylemlerin halka yabancılaşmaktan öteye hiçbir 
sonuç doğurmadığı, yeni çağlarda kazanılan sa
yısız deneylerle pekişmiş ve sosyal kural nite
liği kazanmış Mr gerçektir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi, bu kurala uygun 
olan her eyleme (Yeni devrimcilik) ve (Yeni 
halkçılık) hareketi gözü ile bakmakta ve bu yol
daki Türk gençliğini şefkatle bağrına basmak
tadır. 

Değerli senatörler, şimdi seçim, iktidar ve 
muhalefet anlayışımız üzerimde birkaç söz söy
lemek istiyorum. 

Ülkemizde çok defa münakaşaların düğüm
lendiği, daha doğrusu iktidar mensuplarının 
eleştiriler ve bunları doğrulıyan gerçekler kar
şısında sık sık başvurdukları seçim meseleleri, 
iktidar olmanın nitelikleri ve muhalefet görevi 
gibi Türk demokratik hayatında çok önemli yer 
tutan konular üzerinde durmak ve görüşlerimizi 
arz etmek istiyoruz. 

Şu ciheti kesinlikle ifade etmek isteriz ki, 
0. H. P. varolduğu günden beri ulusal egemen
lik esasına dayalı demokratik bir cumhuriyetin 
kurucusu, azimli ve inanlı takipçisi olmuştur. 

Bu, âdeta evrensel bir gerçektar. 
Hiç şüphe yok ki, C. H. P. nin dünya tarihin

de ilk kez, bir ülke halkının en yorgun dönemin
de, halka dayanarak çok yönlü ve çok ıstıraplı 
bir kurtuluş savaşını başarmış olması, böyle bir 
Devlet yapısını ibda etmesine mesnet teşkil et
miştir. 

Daha gerçekçi bir gözle bakılırsa, eşsiz bir 
halk ihtilâli ile doğan yeni Devletin milliyetçi
lik, halkçılık ve devrimcilik esasına dayalı de
mokratik bir Cumhuriyet olması, sosyal deter
minizmin zorunlu sonucu olmuştur. 

Hattâ denebilir ki, C. H. P. Dünya ülkele
rine, bizzat giriştiği ve başardığı sömürgeciliğe 
ve emperyalizme başkaldırma ve kurtuluş sa
vaşlarına atılma önderliği yapmış olmak gibi 
ender bir tarihî misyona sahibolması itibariyle 
de demokratik Cumhuriyet esaslarına bağlıdır. 

Bu nedenledir ki,_ C. H. Partisi demokratik 
rejimin bütün icaplarına, bu arada seçimler ve 
onların sonuçlarına tabiî bir mantıkla saygı
lıdır. 

Aksine yapılan bütün propagandalar, asıl ve 
esastan yoksun olduktan başka, tutunacak dalı 
kalmıyanların demogojik saldırı araçlarından 
bir tanesi ve en aşınmışıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin karşısında bu
lunduğu şey, seçimler ve onların sonuçları değil, 
nispî oy çoğunluğu ile iş başına gelmiş Adalet 
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Partisi iktidarlarının ve onun başının demokrasi 
ve Devlet anlayışıdır. 

Konunun tartışmasına girmeden önce, önemli 
saydığımız bir ara düşünceyi arz etmek isteriz. 

Seçimlerden nispî oy çoğunluğu elde eden bir 
siyasal örgütün, örneğin Adalet Partisinin, en 
doğru, en mükemmel ve en isabetli yöntemleri 
ve politikaları uyguladığı ya da uygulıyacağı 
için seçimlerde daha fazla oy topladığı iddiası, 
ancak, Aristo mantığının (bâtıl kaziyeler) ku
ralı yardımı ile savunulabilir bir iddiadır. 

Bizim kanımız odur ki; seçimde nisbeten 
fazla oy toplamak en doğru ve en mükemmel 
program ve görüşlere sahibolmanm, münakaşa 
götürmez delili değildir ve olamaz. 

Böyle bir kaziyeye itibar olunursa, o takdir
de bir dönem sonra hattâ bâzı ahvalde dönem 
içinde iktidardan düşen partinin kendini sa
vunmaya, siyasal hayatını devam ettirmeye me
cali kalmaz. Başka ülkelerde olduğu gibi, hiç 
bir siyasi örgütün yeterli çoğunluğu elde edeme
diği seçimlerde bu kural geçerliliğini büsbütün 
kaybeder. 

Bu nedenledir ki, biz, seçimde yeterli oyu 
topllayamadığımız zaman program ve politika
larımızın yanlışlığı sonucuna varmıyoruz, seçim
de daha çok oy toplıyan, fakat, memleketi her 
gün yeni bir sıkıntıya, bir darboğaza sokan ve 
daimi çalkantı ve huzursuzluklara götüren Ada
let Partisi politikalarının sırf nispî oy fazlalığı 
elde etmiş olmasından ötürü, doğru, haklı ve 
isabetli kabul etmiyoruz. 

Sandıksal demokrasi: 
Şimdi asıl tartışma konusu yapmak istedi

ğimiz hususa dönelim. Tekrar ediyoruz; bizim 
karşısında bulunduğumuz şey, seçimler ve onun 
sonuçları değildir. Bizim itirazımız, Adalet Par
tisi iktidarlarının Devlet, Anayasa ve demokrasi 
anlayışıdır. 

Adalet Parti yetkililerinin sıkıştıkları her 
köşeden (O ki sandıktan biz çıktık, demek bi
zim yaptığımız doğrudur) dercesine hazin bir 
safsataya sik sık ve sıkı sıkıya sarılmaları ve 
demokrasiyi, salt sandıksal siyasa sorunu san
maları hazin bir güldürüdür. 

Adalet Partisi iktidarlarının, demokrasiye, 
toplum bilimlerinin özellikle ekonomi ve sosyo
lojinin kural ve verileri, modern Devlet anlayı
şı ve anayasal düzenle ilgili olmıyan, sadece se-
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çim kanunlarına, geleneklere uyarak suni şe
kilde koyulan ve belli süreler sonunda tekrar
lanan bir (Oy alıp verme tekniği, bir sandıksal 
düzen) gözü ile baktıkları bizzat icraat ve ik
rarları ile sabittir. 

A. P. yetkilileri, sandıktan çıkmakla her şe
yin bittiği ve ülkede yaşıyan hiç kimsenin ar
tık, hiçbir şeyden şikâyet hakkı olmadığına her
kesi inandırmak için, dramatik tablolar çizer, 
tehditli porpagandalara. sık sık başvururlar. 

Onlara göre, eleştiriler ne derece bilimsel 
ve isabetfli olurlarsa olsunlar, sandıktan çıkan
ların aleyhine olduğu için hükümsüz ve geçer
sizdir. 

A. P. iktidarlarının demokrasi anlayışı, bü
yük ölçüde budur. 

Gerçek Demokrasi 
Demokrasinin kuru kuruya oy alıp verme 

tekniği, soyut siyasal ve sandıksal bir idare 
biçimi olmadığını, A. P. iktidarlarına anlatma 
olanağı yok gibidir. 

Ne var ki; A. P. yetkilileri isteseler de iste
meseler de, bugünün şartlan içinde demokrasi, 
bir toplumu 'bütün sınıf ve tabakaları ile ger
çek bir ekonomik ve sosyal adalete kavuşturan 
çalışanların emeklerini en yüksek düzeyde de
ğerlendiren, onları, her türlü sömürü ve baskı
lardan koruyan ve, ülkeyi tam bağımsız ve tam 
milliyetçi bir sosyo - ekonomik yapıya yücel
ten, halkçı - devrimci yöntemlerle hızla refa-
h? götüren modern bir toplum bilimi olmuştur. 

Bundan önceki bölümlerde üzerinde durdu
ğumuz toplumsal olaylar büyük bir kısmı ile 
demokrasiyi, sadece oy alıp verme mekaniği 
olarak kabul eden ve ona sosyal ve ekonomik 
muhteva kazandırmayan, anayasal doğrultuda 
yürütmiyen A. P. iktidarlarının bu sakat tu
tum ve anlayışlarına karşı yöneltilen demokra
tik direnmeler ve protestolar olarak özel bir 
anlam taşımaktadırlar. 

Öyle görünüyor ki, Adalet Partisinin san
dıksal demokrasi anlayışı ve her halde daha 
çok oy topladığı ve toplıyacağı efsanesi, Türk 
toplumunun gelişme ve bilinçlenme hızıyla 
orantılı olarak hızla yıkılmak üzeredir. 

1969 seçimlerinde % 6 nın üstünde oy kay
beden Adalet Partisinin bugüne kadar sürdü
ğünü salt siyasal üstünlük'ün de sonu gelmek 
üzeredir, ve bu mukadderdir. 

Çünkü, Türk toplumunun bilhassa ezilen ve 
sömürülen bütün katlan, artık içinde yaşadık
ları hayat şartlarını, işledikleri günahlara karşı 
uğradıkları bir çeşit gazabı Rabbani tecellisi 
saymamaktadır. 

Türk insanı bukağı gibi kendini saran gele
neksel toplum yapısının geri, tutucu ve kaderci 
çemberini kınp atmanın, âdil ve insanlık onu
runa yaraşır 'bir hayat düzenine ulaşmanın müm
kün olduğunu artık öğrenmiş bulunmaktadır. 

Türk toplumu devrimcidir: 
Geçerliliğin yitirmiş, çoğukez eskiye bağlı 

ve tutucu potilikalar izliyen A. P. yeıtkililerinin 
veya kendisinin seçimde nisbeten fazla oy aldı
ğına bakılarak Türk- toplumunu devrimlerden 
ve değişmelerden ürken ve kaçan bir toplum 
saymak, büyük hata, daha doğrusu gaflet olur. 

Adalet Partisi oylanndaki nispî fazlalık, ile 
'akibettiği tutucu ve toplumsal ihtiyaçlara ce
vap vermiyen politikalar arasında organik bir 
\*ğm mevcudolduğunu iddia etmek, hata payı 
Xiyük olan bir görüş ve düşünüştür. 

Adalet Partisi oylanndaki nispî fazlalık, 
program ve politikalannın mükemmelliğinden 
gelmemektedir. 

Bu nispî fazlalıkta birtakım tarihî olaylann, 
"sellikle ikinci Dünya Savaşı şartlanın yaşı-
ynnlar üzerinde savaş zorluklarının yaptığı ağır 
'•-esirler, bürokratik devlet düzeninin olumsuz 
etkileri, din ve lâiklik üzerine kurulan sistemli 
•nropogandalar, dış ekonomik güçlerin ülke ka-
•nılanm kendilerine açtırma çabalan, savaş so-
.̂u evrensel şartlan ve nihayet devrim olur sa
ksıyla başka partiye oy verme tecrübesi gibi 
'ü^t yapı) kurumlanılın payı büyüktür. 

Değerli senatörler, 

Şimdi, seçimler ve demokrasi anlayışı müna-
\aşalannın başka bir bölümüne değinmek isti
yoruz. 

Adalet Partisi iktidannın sandıktan kendi
lerinin çıktığı, ve bu itibarla, milletin tümünün 
ya da mutlak ekseriyetinin kendileriyle muta-
Mk olduğunu var sayarak kendi bildiklerine 
kayıtsız şartsız idare etmenin doğal ve anaya
sal bir hak olduğu yolunda ortaya sürdükleri 
iddialar, temelinden sakat, yanlış ve hattâ hi
lafı hakikattir. 

önce şu ciheti kesin olarak belirtelim M, 
sandıktan çıkan A.P. iktidan, milletin tümünü 
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ya da mutlak çoğunluğunu temsil etme gücün
de değildir. 

A. P. nin, son seçimlerde topladığı oylar, 
bırakınız vatandaş adedinin yansından bir faz
la olmadığı gerçeğini, seçime iştirak eden va
tandaşların dahi yarısından çok aşağıdadır. 

Bilindiği gibi, Adalet Partisine verilen oy
lar, seçime katılanların % 46 sı civarındadır. 
Bizim irademiz, milletin tümünün bize verdiği 
oylardan doğduğu için mutlaktır, şeklinde ileri 
sürülen öğünmeleriıı temelini karıştırdığımız 
zaman karşılaşacağımız gerçek budur. 

Seçime iştirak edenlerin % 46 sının oyunu 
almış olmak, ancak, mutlakiyet idarelerinde 
görülen (yaptıklarımız ve dediklerimiz üzerine 
münakaşa kabul etmeyiz) biçiminde bir iktidar 
sürdürme hevesinde olan Adalet Partisi iktidar
larının hükümet anlayışlarının, Anayasa ve 
modern demokrasi kurallarına aykırı olduğunu 
kesinlikle belirtiriz. 

Ama hemen ilâve edelim ki, sözlerimizin ba
şında da belirttiğimiz veçhile, biz, tarihî sebep
ler ve temel inanışlarımız itibariyle demokra
tik rejime ve onun anayasal icaplarına ve ku
rallarına herkesten çok anlayış gösterme isti
dadında olan bir partiyiz. 

Nispî oy fazlalığı ile iktidara gelenlere iti
raz etmemiş olmamız, iktidarda bulunanların 
kayıtsız ve şartsız mutlak hükümranlıklarını 
kabul ettiğimiz anlamına asla alınmamalıdır. 

Bizim iktidar anlayışımız, ilk sözünden son 
sözüne kadar tüm Anayasaya ve onun bütün 
esaslarına, kurallarına, emirlerine, ödevlerine 
ve görevlerine eksiksiz ve tam bir sadakatle 
riayet edilmesi şartına sıkısıkıya bağlıdır. 

Anayasanın, yalnız, nispî oy çoğunluğuna 
sahibolan siyasal örgütün iktidar olacağı kura
lına yaslanacaksın, tafrandan geçilmiyecek, 
kimseye ağız açtırmıyacaksın, ama; seni ikti
dar yapan Anayasanın sana yüklediği bütün 
ödevlerden ve görevlerden alabildiğine kaça
cak ve sonra da sıkılaştığm her köşeden - ben 
sandıktan çıktım, nasıl istersem öyle yaparım! 
zırhına bürünerek âleme hücum edeceksin!» iş
te, bu olmaz. 

Böyle bir demokrasi ve Hükümet anlayışı 
ile hiçbir zaman beraber olmadık, bundan son
ra da olamıyacağımızı kesin olarak ilân ede
riz. 
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Oysa, bugün Adalet Partisi iktidarının sür
dürmek istediği demokrasi, böylesine garip bir 
mahiyet kazanmış bulunmaktadır. 

Adalet Partisi iktidarları, Anayasanın, san
dıktan çıkarak iktidar olma kuralına hahişle 
ram oluyorlar, fakat aynı Anayasanın iktida
ra yüklediği görevleri yapmaya sıra geldi mi 
onları haram sayıyorlar. 

Hele, A. P. iktidarları Anayasa müessesele
rine öylesine soğuk bir gözle bakıyorlar ki; bü
tün ihtimam ve takayyüdüne, ustaca yürüttü
ğü manevralara rağmen, bakışlarının ardında
ki zamiri gizlemeye muvaffak olamıyorlar. 

Hattâ, bazen sert çıkış - yumuşak dönüş 
metoduyla, müesseseleri ne kadar aşındırırsam 
kârdır hesabı içinde yoklamalarda bulunmak
tan da geri durmuyorlar. 

Bu neden böyle oluyor? Çünkü; Adalet Par
tisi iktidarının, 1961 Anayasası ve onun siste
matiği ile tam bir uyum halinde olmadığı artık, 
ispata ihtiyacı olmıyan bir gerçek olarak her
kes tarafından bilinmektedir. 

— iktidar, Anayasanın kuvvetler ayrılığı il
kesiyle mutabık olmadığı ve özellikle (Yasa
ma) ve (Yargı) işlerinin birer doğal yetki ola
rak Anayasada yer almasına karşılık (Yürüt
me) nin ancak kanunlar çerçevesinde yerine 
getirilen bir (G-örev) olarak tanımlanmasını 
tam bir gönül rahatlığı ile kabul edemiyor, ya
sama ve yargı üstünlüğünün Hükümet hâkimi
yetini kısıtlamasını hazmetmek istemiyor. 

— iktidar, idarenin yani yürütme görevini 
ifa eden Hükümetin hiçbir işlem ve eyleminin 
hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışın
da bırakılamaz, şeklinde Anayasada yer alan 
müesseseye son derecede hiddetle itiraz ettiği 
bir vakıadır. 

— iktidar, çoğunluk istip dadına mâni olucu 
bir kaide olarak konulan temel hak ve hürri
yetlerin özüne ve ruhuna dokunulamıyacağı 
hükmünü de, Hükümet hâkimiyetine engel sa
yıyor. 

iktidar, bütün yargı organlarını, özellikle 
Anayasa Mahkemesi, - Danıştay, üniversiteler 
ve TRT gibi kuruluşları ve bunların özerklikle-
riyle icradan üstünlüklerini ifade eden yeni 
Anayasal hükümler ve müesseselerden son de
recede tedirgindir. 
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— Adalet Partisi iktidarları, Anayasanın te
mel ilkelerinden birçoklariyle uyum halinde de
ğildir. 

— önce Anayasanın 2 nci maddesinde yazılı 
hükme yatkın değildir, olamazlar da... Çünkü, 
Anayasanın 2 nci maddesi aynen şöyledir: «Tür
kiye Cumhuriyeti insan haklarına ve (Başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan) millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti
dir.» 

Bu madde hükmü ile Adalet Partisi ve onun 
iktidarlarının temel düşünce ve inanışları ara
sında âdeta doğal bir çatışma, bir zıtlaşma var
dır. 

Anayasanın bu maddesinde yer alan kav
ram, ilke, Türkiye Cumhuriyeti... Başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan... Bir Devlettir 
şeklindedir. 

Anayasanın başlangıç kısmında ise, aynen 
«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 dev
rimini yapan Türk Milleti...» gibi çok manidar 
ve Türk Devrim Tarihinin en önemli aşamaların
dan birini teşkil eden sosyal devrime işaret 
olunmakta ve bu devrim Türkiye Cumhuriye
tinin temel karakterinden biri olarak hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi insaf ile düşünülsün, bu hüküm ile 
Adalet Partisi iktidarlarının temel inanışları 
arasında tam bir uyum olduğu iddia edilebilir 
mi? 

— Yine bunun gibi bu maddede yer almış 
bulunan (Sosyal Devlet) ilkesiyle Adalet Par
tisi iktidarlarının dünya görüşleri arasında tam 
bir uyum bulunduğunu söyliyebilmek kolay mı
dır? 

Çünkü, bu iki ilkenin hayat bulabilmesi, bir 
ülkede özellikle Türkiye gibi az gelişmiş bir ül
kede köklü sosyal ve ekonomik devrimlerin ek
siksiz ve derhal yapılmasına sıkı sıkıya bağlı
dır. Oysa, Adalet Partisi iktidarları, değil dev
rimin kendisinden, kelimesinden bile taundan 
kaçar gibi kaçar. 

Hele Adalet Partisi iktidarları, Anayasanın 
20 nci maddesinde yer almış bulunan herkesin 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile ve
ya (başka yollarla) tek başına veya (toplu ola
rak) açıklamasını kapsıyan hükmüne rıza gös
terdiği iddia edilebilir mi? 
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Adalet Partisi iktidarlarının, konuşmamızın 
önceki bölümlerinde belirttiğimiz sosyal diren
melere, protesto ve gösterilere ne gözle baktığı 
ve bu eylemlerde bulunanları nasıl suçladığı ve 
bu eylemlere kalkışanları ne denli ağır metot
larla sindirmeye kalkıştığı saklanacak veya te
vil ile içinden çıkılacak hareketler midir? 

Bir taraftan da ödevler Anayasal ödevlerdi. 
Anayasanın sandıktan çıkıp iktidar olanlara 
yüklediği ödevler vardı ve yerine getirilmiyen 
bu ödevler şunlardır : 

— 21 nci maddede yer alan eğitim görevi, 
— 35 nci maddedeki, kişilerin, ailenin, ana

nın ve çocuğun korunması görevini, 
— 36 nci maddedeki, toplum yararına olmı-

yan mülkiyet hakkı suiistimalini önliyen göre
vini, 

— 37 nci maddede yazılı, topraksızlara veya 
yeter toprağı bulunmıyanlara toprak sağlama 
ödevi, yani toprak reformu görevi, 

— 41 nci maddede yazılı, adalete, tam çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlama görevi, 

— 45 nci maddede yazılı, adaletli ücret sağ
lama, yani gelir dağılımı adaletsizliklerini or
tadan kaldırma görevi, 

— 48 nci maddede yazılı, herkese sosyal 
güvenlik sağlayıcı kurumlar kurmak ödevi, 

— 49 ncu maddede yazılı, herkesin beden 
ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini, yoksul 
ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını, 

— 50 nci maddede yazılı,, halkın ve çocuk
ların öğretim ve eğitim ihtiyacını, 

— 52 nci maddede yazılı, «... Devlet çiftçi
nin korunması, toprağın kaybolmasını önlemek, 
tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların eme
ğini değerlendirmek için gerekli tedbirleri 
alır» âmir hükmüne bağlamış bulunan ödevle
rini, 

— 114 ncü maddede yazılı, idarenin eylem 
ve işlemlerinin yargı denetimi dışında bırakı
lamaz hükmü icabı olan idari yargı organları 
kararlarını yerine getirme ödevini, 

— 120 nci maddede yazılı, üniversitelerin 
muhtaç bulundukları reformların icra organı
na düşen yönlerini ifa görevlerini Adalet Par
tisi iktidarı yerine getiriyor mu? 

Hayır! O halde Adalet Partisi iktidarlarının, 
hiç kimsenin itiraz etmediği iktidar olma gö-
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revlerine daha fazla saygı ve itibar bekliyebil-
meleri için yalnız sandıktan çıkmış olma ile 
yetinmeyip, Anayasanın iktidarlara yüklediği 
görev ve ödevleri yerine getirmeleri gerekmez 
mi? 

Hemen ilâve edelim, pek muhtemel bir sa
vunma siperine ya da bir karşı saldırı hamlesi
ne girmek istiyecek olan Adalet Partisi iktida
rına, böyle bir siper arkasına saklanma imkâ
nını bırakmıyacağı, 

A. P. iktidarı, Anayasanın 53 ncü madde
sini kendine siper etmeye kalkışacak ve başa
ramadığı ödevlerini iktisadi gelişme ile ilmî 
kaynakların yetersizliğine bağlamak istiyecek-
tir. 

önce şu ciheti kesinlikle belirtelim ki, Ana
yasanın iktidarlara verdiği sosyal ve iktisadi 
görevlerin büyük bir kısmı, her hangi bir malî 
ya da iktisadi fedakârlığa veya harcamaya bağ
lı görevler değildir. Büyük çoğunluğu, bozuk 
düzen yüzünden yerine getirilemiyen ve şayet 
düzen değişikliği yapıldığı takdirde kendili
ğinden gerçekleşecek görevler ve ödevlerdir. 

Kaldı ki, iktisadi gelişme Anayasal ödevle
ri yapacak güce erişmemişse, bunun mesulü 
her halde bu gelişmeyi sağlıyamıyan Adalet 
Partisi iktidarınındır. 

Bu itibarla böyle bir savunmaya girmeme
lerini, yetkililere naçizane salık veririz. 

Değerli senatörler: 
Türk halkı, Anayasanın Devlete yüklediği 

görevleri yerine getirmiyen, bozuk düzeni mu
hafazada ısrar eden tutucu Adalet Partisinden 
teveccühünü esirgemiye başlamış ve bunun ilk 
işaretini 1969 seçimlerinde vermiş bulunmakta
dır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz 
da bütçeden bahset. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sabırsızlığın lüzumu yok. 
Turcehun gelir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dört 
saat oldu. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Turcehun gelir. Sen otur 
yerinde karışma, karışma bu işe.. Of... Bıkıyor 
adam senden yahu. (Gülüşmeler) Allah Allah. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan, ri
ca ediyorum. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bıraksalar efendim, bırak
mıyorlar. («Ne kadar daha sürer» sesleri) 
Sonsuz, itirazınız var mı? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
hakkımız var itiraz etmeye? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Türk toplumu tarih içinde, 
.jûyük sıçramalara, eşsiz a alımlar a gebe bulun
duğu bir dönemi yaşıyor. 

Bu tarihî gerçeği gören C. H. P., bünyesin
de meknuz tükenmez hayatiyet ve enerji ile 
kendini yenilemiş ve (Ortanın solu) politikası 
ile yeni halkçılık -yeni devrimcilik- yoluna gi
rerek bozuk düzeni kökten değiştirecek (Alt 
yapı devrimleri) görevini ifaya hazır olarak, 
lıeyscanla hizmet yapmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, büyük 
devrimci atılımları şiar edinmenin güçlükleriy-
J3 karşılaşmaktan yüksünnriiyoruz. 

Devrimciliğimiz yüzünden uğradığımız siya
si kayıplar, bizi yolumuzdan döndürmemiştir 
ve döîidürmiyeoektir. 

O. H. P. olarak, diğer siyasi örgütlerden 
bizi ayıran temel nitelik budur. 

Çünkü biz, bu ülke insanlarının ağır şart
lar içinde yaşıyan kesiminin kurtuluşu söz ko
nusu olunca., bütün oy ve iktidar nimetleri he
saplarından sıyrılabilmek, halkçı - devrimci po
litikamızı dosdoğru söylemek ve izlemekle ün 
kazanmış bir partiyiz. (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Biz, bütün kurnazlıkları ve oy avcılığı tu
zaklarını elimizin tersi ile itebildiğimiz ve so
runların üzerine cesaretle ve açık fikirlerle yö
neldiğimiz içindir ki, bu kadar uzun dönemde 
daima hayatiyetini muhafaza edebilen ve her 
mman kendini yenileme gücüne sahiboian bir 
";a?ti olabilmişizdir. 

Çoğu kez bize, D. P. ya da A. P. biçimi dav
ranışlara, tertiplere, aldatmacalara başvurmaz
sak, fazla oy toplıyamıyacağımızı söylerler. 

îlk bakışta haklı gibi görünen bu eleştiri 
ya da öneri, önce bizim hüviyetimize ve top-
luınsal görevimize aykırı düşer. 

Bizim düşünce ve fikir karakterimizi çizen 
kromozonlarımız ve genlerimiz, kurtuluş sa
vaşçısı, emperyalizme ilk darbeyi vuran Mus
tafa Kemal'in beyin hücrelerinden gelmedir. 
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Mustafa Kemal'in, çağ değiştiren, devirleri 
hercümerceden sosyal kişiliği, tabiî bir veraset
le Cumhuriyet Halk Partisine intikal etmiştir. 
Onun için devrim, yeni halkçılık üzerine kurulu 
yeni toplum düzeni yaratmak, bizim canımızın 
altındaki huyumuzdur. 

Bizim gözümüzde devrimcilik ve halkçılık 
toplum kanunlarının en belirgini, en asili ve en 
üstünüdür. 

İnsanlık tarihinde devrimci atılımların yü
rek kabartıcı muhteşem öyküleri yazılıdır. 

Kısa dönemde oy almayı zorlaştırıyor di
ye, devrimlerle bugüne getiridiğimiz ülkemizi, 
devrimcili'kten vaz geçerek bugünün ağır şart
lan içinde bırakmıya nasıl razı oluruz? 

Sonra, devrimlerin ya da devrimciliğin ilk 
anda doğurduğu reaksiyonlar, dikkatli gözlerle 
izlenirse, halk tabakalarından gelmez, 

Karşı koyma ve ürkütme hareketleri, bozuk 
ve köhne düzenden yararlanan güçler katın
dan doğar. Fakat büyük ustalıkla tertiplenen 
propagandalar, entrikalar ve aldatmacalar, halk 
kütlelerini kısa dönemde şartlandırmaya mu
vaffak olan egemen güçler bir süre daha ege-ı 
menliklerini sürdürebilirler. 

Ama, tarihin yanılmaz tanıklığı, devrimlerin 
ve devrimcilerin daima başarıya ulaştıklarını 
ispatlamaktadır. 

Bu evrensel kural- ülkemizde de geçerlidir. 

Biz C. H. P. olarak, anakarakterimiz, dev
rimciliği muhafaza ettiğimiz müddetçe, halkın 
da, oyların da bize teveccüh edeceğine sosyal 
determinizmin kaçınılmaz kanunu göziyle bak
maktayız. 

Asıl tehlike, bizim D. P. ya da A. P. biçimi 
davranışlara kaçmamızla başgösterir. Halk, bir 
şeyin benzerini değil, aslını daha çok sever. 
Şöyle demek mümkündür: Bir memlekete bir 
tane A. P. yeter de artar bile. Onun benzerini 
bulmak da mümkündür. Ama devrimci bir si
yasi örgüt, halkçı bir siyasi . parti yani bir 
Cumhuriyet Halk Partisi bulmak mümkün de
ğildir. 

Şimdi C. H. P. olarak geliştirdiğimiz, Orta
nın Solunda ve düzen değişikliğine dayalı (Yeni 
devrimcilik - yeni halkçılık) doktrinimizle 
(Altyapı devrimlerine) yönelmiş bulunuyoruz. 

Bundan önceki devrimleri başardığımız gi*. 
bi, altyapı devrimleri tarihî ödevimizi de, halk

la beraber ve halk içinde başaracağımıza inanı
mız tamdır. 

Değerli senatörler sabırsızlara Turcehunun 
geldiğini müjdeler ve âdet yerini bulsun, bir 
yasağı savmaktan öteye hiçbir anlam taşımı-
yan bütçenin sayısal ilişkileri üzerinde de bir
kaç kelime etmemize müsaade etmenizi rica 
ederim. 

Konuşmamızın bu bölümünde 1970 malî yı
lı Bütçe kanun tasarısının sayısal yönleri ve 
özündeki nitelikleri üzerinde birkaç söz ede
lim. Yalnız konuşmamıza başlamadan önce 
bugün Sayın Maliye Bakanının dahi güzel kâ
ğıtlara özenle bastırılmış konuşmasını ihtiva 
eden şu broşürde veya kitapçıkta mevcut ra
kamlar, konuşmalariyle tam mutabakat halinde 
değildir. Elbette düzeltme yapmaya haklan 
vardır. Ama maalesef bizim en son durumu el
de etme olanağımız olmadığı ve muhalefet par
tilerinin Hükümet canibinden dilediği vergiyi 
dilediği ölçüde alamadığı içindir ki bu bölüm
de yapacağımız konuşmanın rakam kısmının 
ufak tefek yanlışlıklannı tıpkı Maliye Bakanı
nı bağışladığınız gibi bağışlamanızı rica ederim. 
Esas olan sistemin kendisidir, rakamın kendisi 
değil. 

Geçen yıl bütçesi üzerinde yaptığımız ko
nuşmada, Anayasal yönde bir düzen değişikli
ği aracı kullanılmak istenmiyen bütçeler (denk( 
olsada bir olmasa da birdir) diye bir düşünce 
serd etmiş ve ilâveten (bozuk düzen devam et
tiği müddetçe denklik veya denksizlik büyük 
anlam taşımaz) hükmüne vardığımızı arz et
miştik. Görüşümüzü, esas itibariyle bu yılda 
muhafaza ediyoruz, fakat geçen yılki bütçe yal-i 
nız denksiz kalmakla ya da büyük açık vermek
le kalmamış, 12 aylık bir süre için yapıldığı 
halde 10 ayda sıfın tüketerek senenin iki ayı 
tam bir imsak ile geçiştirilmiştir. 

Böylece Türkiye'de A. P. iktidan sırasın
da yeni bir gelenek doğmuş bir yıl için düzen
lenen ve kanunlaşan bütçeler yılın son ayların-! 
da nefesi yetişmediği için bitap düşmekte ve 
yere serilmektedir. 

Bu durum, bize, bütçenin 12 ay yerine 10 ay
lık, 9 aylık hattâ daha kısa süreler için yapıl
masının daha samimî bir davranış olacağı fik
rini ilham ediyor ve iktidara bu yolda naçiza
ne yardım arz ediyoruz:. 
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1970 yılı Bütçesi, gerçekçi, ekonomik kal-! 
kınmamızı hızlandırıcı sosyal adalet ve eko
nomik istikrar sağlayıcı bir bütçe değildir. 

Gelir ve gider bütçeleri ayrıntılı olarak in
celendiğinde 1970 yılı bütçesinin bu lüzumsuz 
özellikleri daha açık olarak, ortaya çıkacaktır. 

Cari harcamalarla ilgili olarak öngörülen 
% 3,58 oranındaki artış gerçekçi değildir. Sa
yın Bakan bu artışı % 5 küsura çıkardı. O da, 
gerçekçi değildir. 

Cari harcamalar, son yıllarda fiilen % 8,3 
ilâ % 15,35 oranında bir artış gösterirken, 
1970 yılı bütçesinde cari harcamalar için, an
cak % 3,58 veya 5,75 oranında bir artış öngö
rülmesi gerçekçi değildir. Cari harcamaların 
içinde, maaş ve ücretlerin en önemli bölümü! 
teşkil ettiği nazara alındığında, Personel Ka
nununun uygulanacağı söylenen bir dönemde, 
cari harcamalarda öngörülen artış hızında 
önemli düşüş dikkati çekicidir. 

Hükümet, cari harcamaları düşük göstere
rek, kamu oyuna açığı az, cari harcama oranı 
düşük bir bütçe takdim etmek hevesindedir. 
Cari harcamalardaki artış oranı 1970 yılında 
% 3,58 veya 5,75 seviyesinde gerçekleştirilebi
lirse. Bu, gerçekten bir mucize olur. 

1970 yılı bütçesi ve yatırım harcamaların
da öngörülen artış oranları geçen yıllara kı
yasla düşüktür. Yatırım harcamalarında fiilî 
artış oranları, 1966 yılmda % 27,4, 1967 de 
% 14.0 ve 1968 yılında % 17,1 olmuştur. Bütçe 
ödeneklerine göre, 1969 yılında artış oranı da 
% 12,4 dür. Buna karşılık 1970 bütçesi ile ya
tırım harcamalarında öngörülen artış oranı sa
dece % 11 dir. Rakamlar, bütçe yatırımlarında 
1966 yılından sonra nisbi bir yavaşlama oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Bu gelişme, yatırım 
harcamalarının, konsolide bütçe içindeki nisbî 
önemini de düşürmüştür. Filhakika, 1965 ve 
1968 döneminde yatırım harcamalarının, kon
solide bütçe harcamalarına oranı % 27 iken, bu 
oran 1969 yılında % 26 ya, 1970 yılında yakla
şık olarak % 25,75 düşmüştür. 

Bilindiği gibi gittikçe artan bir kalkınma 
hızının sağlanabilmesi için, artan gelirin da
ha büyük bir bölümünün yatırımlara tahsisi 
gerektir. Son iki yıl bütçesinde bu temel ilke
ye tamamen zıt bir gelişme görülmektedir. 

Bu durumun, 1970 yılı Bütçesinin kalkın
ma gayretlerini destekleyici, kalkınma hızını ar
tırıcı bir bütçe olmadığının diğer bir delili
dir. 

3. Sermaye teşkili ve transfer harcamala
rındaki artış hızı, yatırım ve cari harcamaların
daki artış hızından çok fazladır. 

Son iki yıl bütçelerinin özelliklerinden biri 
da, sermaye teşkili ve transfer harcamalarının, 
yüksek oranlarda artmasıdır. Gerçekten 1970 
yılı Bütçesi ile, cari harcamalarda % 3.58, yada 
5.75 yatırım harcamalarında % 11 bir artış ön
görüldüğü halde, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarındaki artış oranı % 14,19 dur. 

Devlet harcamaları, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin işletme açıkları arttıkça ve A. P. ik
tidarının, bütçeden özel sektöre kaynak transfe- -
rı arzusu devam ettikçe, bu kategori harcama-
larm yıldan yıla büyük artışlar göstermesi ola
ğandır. 

a) Devlet borçlarmdaki artışlar: 
30 . 9 . 1969 tarihi itibariyle Devlet Büt-

çpsinden ödenecek borçların icmali şöyledir : 
Dövizle ödenecek dış borçlar : 1 378,7 mil

yon dolar. 
Türk Lirası ile ödenecek borçlar : 1 546,6 

milyon Tl. 
İç borçlar : 16 309,9 milyon Tl. 
Bu rakamlara faiz dâhil değildir. 
Devlet borçlarmdaki devamlı artış, her yıl 

Devlet Bütçesinden ödenecek borç seviyesini 
(anapara ve faizler) artırmaktadır. 

b) Bütçeden, Kamu iktisadi Devlet Teşek-
külerine yapıüacak kaynak transferleri şöyledir: 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme açık
ları arttıkça buna paralel olarak bütçeden, bu 
teşekküllere yapılan transferler de artmakta
dır. 

Bütçeden yapıttan transferler 
Yıllar (Milyon Tl.) 

1963 380,5 
1964 654,0 
1965 726,0 
1966 721,0 
1967 613.0 
1968 1 080.0 
1969 1 536.0 
1970 1 900.0 
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1963 yılında Bütçeden iktisadi Devlet Te
şekküllerine ve benzeri kuruluşlara 380.5 mil
yon Tl. kaynak transfer edilirken, 1969 prog
ramına göre bu rakam 1.900 milyara yüksel
miştir. Bunun önemli bir bölümü, zarar eden 
teşekküllerin bu zararlarını Ikarşılıyabilmek 
içindir. Gerçekten, 1970 yılında bütçeden yapı
lacak transferin 371.8 si cari işletme açıkları
nın kapatılması amacını gütmektedir. (Bütçe 
gerekçesi Ek 7) orada var. 

c) özel sektöre yapılan kaynak transferi : 
1970 yılı programında, özel sektör yatırım

larını ve ihracatı 'teşvik etmek üzere kurulacak 
olan ihracat ve Kalkınma Bankası sermayesi 
karşılığı olarak 450 milyon Tl. öngörülmüştür. 

4. Konsolide Devlet Bütçesi giderlerinin, 
fonksiyonel ayrımında genel hizmetlerin nispî 
öneminin -arttığı buna karşılık ekonomik hiz
metlerle, sosyal hizmetlerin nispî öneminin azal
dığı görülmektedir. 

Bütçe gerekçesinde yer allan 41 numaralı 
tabloya göre, konsolide bütçe giderlerinin fonk
siyonel ayırımı bellidir. 

Konsolide Devlet Bütçesinin Fonksiyonel ayırımı 

Genel Sosyal Ekonomik 
Yıllar Hizmetler Hizmetler Hizmetler 

1965 % 50 % 22 % 28 
1966 % 52 % 21 % 27 
1967 % 52 % 21 % 27 
1968 % 53 % 22 % 25 
1969 % 58 % 18 % 24 

Son yıllarda, yönetim, savunma, adalet ve 
iç güvenlik hizmetlerini kapsayan genel hizmet 
giderlerinin konsolide Devlet bütçesi içerisinde
ki nispî öneminin arttığı, buna karşılık, eği
tim, araştırma, sağlık ve sosyal güvenlik hiz
metlerini kapsayan sosyal hizmetlerle, tarım, 
ticaret ve sanayi, enerji ve tabiî kaynaklar, 
ulaştırma, turizm gibi hizmetleri kapsayan hiz
metlerin, bütçe icerisindeld nispî önemlerinin 
azaldığı açıkça görülmektedir. Bu gelişme, Plân 
hedeflerine .ve kalkınma stratejisine tamamen 
zıt bir durumdur. 

Bütçenin, sos7/aI gayeleri sağlıyabilmesi, kal
kınma gayretlerini destekliyerek kalkınma hı
zını artırabilmesi için, sosyal hizmetlerle, eko

nomik hizmetlerin, konsolide Devlet giderleri 
içerisinde nispî önemlerinin artması gerekirdi. 
Son yıllardaki gelişmeler ise, bu temel ilkeye 
tamamen aykırıdır. 

Gelir bütçesi ile ilgili görüşler : 
1970 Gelir Bütçesini eleştirmeden evvel, ge

çen yılların fiilî sonuçlarını kısaca gözden ge
çirmek yerinde olur. 

Geçen yıllarda bütçe gelir tahminleri ger
çekleşmemiştir. Bütçe gelir tahminlerinin ger
çekçi olmadığını, tahminlerle fiilî tahsilat ra
kamları arasında önemli farklar olduğunu orta
ya koymaktadır. Gelir tahminleri ile, fiilî tahsi
lat rakamları arasındaki farklar, 1964 - 1969 
döneminde şöyledir : 

Gelirler (Milyon Tl.) Hepsi 

Bütçe Fiilî 
Yıllar tahmini tahsilat Fark 

1964 13.862 12.372 1.490 
1965 14.795 13.343 1.452 
1.966 16.960 15.654 1.306 
1967 19.286 18.800 486 
1968 21.680 20.612 1.068 
1969 25.491 23.131 2.360 

Kaynak: 1970 malî yılı Bütçe gerekçesi, Tab
lo 2, S. 5. 

1964 - 1967 döneminde fiilî tahsilat rakam
ları, bütçe gelir tahminleri arasındaki fark, 
azalma eğilimi gösterirken, 1968 ve 1969 yılla
rında bu farklar önemli ölçüde artmaya başla
mıştır. Gerçekten 1967 yılında tahminlerle, fiilî 
tahsilat arasındaki fark 486 milyon Tl. iken, 
bu fark 1968 yılında 1.868 milyara, 1969 yılın
da ise 2.360 milyara yükselmiştir. Rakamlar, 
son yıllarda bütçe açığını hiç olmazsa takdim 
sırasında küçük gösterebilmek için, gelir tah
minlerinin büyük ölçüde şişirildiğini ortaya koy
maktadır. 

Bütçe tasarısı ile birlikte T. B. M. Meclisi
ne sunulan yıllık ekonomik rapordan anlaşıla
cağı üzere, 1969 Eylül ayı sonu itibarı ile, 1968 
yılının aynı dönemine göre, Hazine mevcutları 
ile borçlar arasındaki menfi fark 1.541 milyar 
Tl., artarak 5.847 milyar Tl. ye yükselmiştir. 
Diğer bir deyişle, Eylül ayı sonu itibarı ile Ha
zine açığı, 1968 yılında 4.306 milyar iken, bu yıl 
bu açık 5.847 milyar Tl. olmuştur. Hazine açı-
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ğında artış oranı % 35,8 dir. Görülüyor ki, 1969 
yılında bütçe açığının gerektirdiği ek finansma
nın Hazine imkânları ile karşılanması yoluna 
gidilmiştir. Böyle bir uygulamanın, ekonomik is
tikrarı bozucu olduğu aşkârdır. 

1970 Bütçesi gelir tahminleri de gerçekçi de
ğildir : 

Bütçe gerekçesinde yer alan gelir tahminleri 
ile, 1970 programı arasında önemli farklar var
dır. 

1970 programına göre, genel ve katma büt
çe gelirleri toplamı 26 milyar olup finansman 
açığı 2.880 milyar Tl. dır, 1970 bütçe tasarısı
na göre de konsolide Devlet gelirleri 28.291 
milyar Tl. olup, açık sadece 600 milyon Tl. den 
ibarettir. 1970 programı ile, bütçede yer alan 
rakamlar arasında en önemli fark, vergi gelir
leri, 8 milyar Tl. sı gibi vasıtasız ve 13.350 Tl. sı 
da vasıtalı olmak üzere 21.350 Tl. dır. (Kaynak: 
1970 programı, Tablo 39) Bütçe tasarısına göre 
de vergi gelirleri, 8.300 milyar vasıtasız, 15.271 
milyar lira da vasıtalı olmak üzere 23.571 Tl. 
dır. Vergi gelirleri yönünden, programla, bütçe 
tasarısı arasında 2.221 milyar Tl. fark vardır. 
Maliye Bakanının açıklamalarından anlaşılaca
ğı üzere bu fark, özellikle vasıtalı vergilere ya
pılacak yeni zamlarla giderilecektir. Bu rakam
lar Bütçe Komisyonu raporunda küçük miktar
da değişmiş olacaktır. 

b) Hükümet, 2.200 milyar Tl. tutarında ye
ni vergi zamları getirirse dahi, bütçe tasarısın
da görülen 28 290 Tl. lık tahmine ulaşması 
mümkün görülmemektedir. 

Türk vergi sistemi gereken elastikiyetten 
yoksundur. Vergi zamları yapılsada vergi siste
minin bu bünyesi ile Devlet gelirlerinde, millî 
gelir artışında daha hızlı artışlar beklemek ger
çekçi ve samimî bir tutum değildir. Geçmiş yıl
lar uygulamaları, vergi zamlarının etkileri eli
mine edildiği takdirde Devlet giderlerinin an
cak % 7 oranında arttığını ortaya koymuştur. 

Yapılacak vergi zamları ile birlikte, konso
lide Devlet gelirleri, 1970 yılında ancak 26.951 
milyar olabilecektir. Bütçe gerekçesinde yer 
alan tahminlere göre 1.340 milyar Tl. fark var
dır. Diğer bir deyişle, Bütçe gerekçesinde yer 
alan gelir tahminleri, 1.340 milyar Tl. şişkin 
gösterilmiştir. 

Her yıl getirilen ve getirilecek vergi zamla
rı yerine mevcut vergi sisteminin, sosyal adalet, 
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esneklik, kaynak dağılımı, sermaye birikimi 
yönlerinden mahzurlarını giderici köklü vergi 
reformuna ihtiyaç vardır. Maliye Bakanının 
açıklamalarından anlaşılacağı üzere, bu yıl da, 
memleketimizin ekonomik ve sosyal bünyesini, 
;jdari kapasitesini nazara alan köklü vergi re
formu yerine, vasıtalı vergilere yapılacak zam
larla kolay vergi toplama yolu tercih edilmiştir. 

Alınması düşünülen vergi tedbirleri, vergi 
".istemimizin yetersizliklerini giderici nitelikte 
değildir. Mevcut vergi sisteminin yetersizlikleri 
^öyle özetlenebilir : 

a) Vergi sistemi yeterli ölçüde esnek değil
dir. Millî Gelir artışlarını otomatik bir şekilde 
yakından izliyememektedir. Vergi sistemimizin 
^erek esneklikten yoksun olması başlıca iki bü
yük mahzur doğurmaktadır. Gerçek esneklik
ten 

Vergi gelirleri istenilen hızda artmadığı 
için her yıl yeni finansman zorlukları ile karşı-
1 anılmakta ve hükümetler, her yıl bütçe ile bir
likte yeni yeni zam teklifleri getirmektedir. 

Venri sistemi gereken esneklikten yoksun 
î̂Hhıihı için. ekonomi de otomatik bir şekilde 

^rH'krpr sağlayıcı fonksiyonu gerçekleştireme-
-nektedir. " 

Mevcut verffi istemi, vasıtalı vergileri-mizin 
kendine has özellikleri nedeni ile, verpi v"k"nü 
3,dil ve sosyal amaçlara uytnm bir şekilde dağı
tılmasına imkân vermemektedir. 

Bütçe gerekçesinde, 1970 yılı açığı 600 mil
yon Tl. olarak gösterilmiş ve yapılacak iç istik
razlarla bu açığın kapatılması öngörülmüştür. 
Gerçekten 1970 yık bütçe açığı; yapılan ve ya
kılacağı müjdelenen yeni vergi zamlarına rağ
men, harcama hedeflerine ulaşılması halinde 
2,620 milyar olacaktır. Diğer bir deyişle vatan
daşa 2,2 milyar liralık yeni malî külfet yüklen
mesine rağmen, harcama hedeflerine ulaşıldığı 
takdirde bütçe, 1970 yılında 2.620 milyar Tl. 
açık verecektir. 

1. — Cari harcamalar için bütçede öngörü
len ödenekler, 680 milyon Tl. noksandır. 

2. — Konsolide bütçe giderleri 1.340 milyar 
Tl. fazla tahmin edilmiştir. 

Alınan ve alınacak vergi tedbirleri, bütçe
ye 2.2 milyar Tl. ek finansman sağlasa dahi, 
1970 yılı konsolide bütçe gelirleri ancak 26.951 
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milyar Tl. ye ulaşabilecektir. Buna göre, bütçe 
gelir tahminlerinde fazlalık, 1.340 milyar Tl. 
dir. 

3. — Bütçe tasarısında 600 milyon Tl. lık 
açık öngörülmüştür. 

Bütçe açığı ile ilgili açıklamaları özetler
sek : 

1. — Cari harcamalar 
için noksan ödenek 680 Milyon Tl. 

2. — Fazla tahmin edilen 
gelir tutarı 1 340 » » 

3. — Bizzat bütçede öngö 
rülen açık 600 » » 

1970 yılı Bütçe açığı 2 620 Milyon Tl. 

Alınan ve alınacak vergi tedbirlerinden ek 
olarak 2,2 milyar Tl. sağlanamadığı takdirde 
bu açık artacak, Hükümetçe özellikle yatırım 
harcamaları kısıldığı, harcama hedeflerinden 
uzaklaşıldığı takdirde bu açık azalacaktır. 

Sonuç : 
1. — Son yıllarda bütçe uygulaması ile il

gili özellikler şöyle özetlenebilir : 
a) Bütçe gelir tahminleri gerçekleşmemek

te, fiilî tahsilat rakamları, tahminlerin çok ge
risinde kalmaktadır. 

b) Hükümet, harcama hedeflerinden uzak
laşmakta özellikle bütçe yılının sonlarına doğ
ru harcamaları kısıtlayıcı tedbirler almakta
dır. 

c) Hükümetin harcama hedeflerinden 
uzaklaşmasına, harcamaları kısıtlayıcı tedbir
ler almasına rağmen, bütçe açıkları, bütçe tasa
rılarında öngörülen rakamların üzerinde ger
çekleşmektedir. 

d) Gelirlerin, tahminlerin altında tahak
kuk etmesi, Hazine durumunu menfi yönde et
kilemekte, Hazine mevcutları ile borçları ara
sındaki menfi fark süratle çoğalmaktadır. 1965 
yılı sonunda Hazinenin nakit açığı 2 612 milyar 
Tl. iken, 3 Eylül 1969 tarihinde bu açık 5 847 
milyar Tl. yükselmiştir. 

e) Bütçe açıklarının, özellikle Merkez Ban
kasından sağlanan kısa vadeli avanslarla kapa
tılması, sıhhatli bir finansman yolu olmayıp 
ekonomik istikrarı zedelemektedir, özellikle 
1968 yılının ikinci yarısında ekonomimizde gö
rülmeye başlıyan fiyat artışlarının, 1969 yılın

da daha da hızlanmasında, izlenen bütçe politi
kasının etkisi büyüktür. 

2. — 1970 yılı Bütçesi de, kalkınmayı hız
landırıcı, kamu hizmetlerini dengeli bir şekilde 
dağıtıcı, bölgeler ve fertler arasındaki ekono
mik ve sosyal gelişme farklarını azaltıcı ve 
adaletli bir gelir dağılımı sağlayıcı bir bütçe 
niteliğinde değildir. 

3. — 1970 yılı bütçesi, gerçekçi bir bütçe de 
değildir, özellikle cari harcamaların noksan ve 
gelir tahminlerinin fazla gösterilmesi sonucu, 
gerçek bütçe açığı gizlenmiş ve 600 milyon Tl. 
olarak ifade edilmiştir. Alman ve alınacak ver
gi tedbirleri, ek olarak 2,2 milyar Tl. gelir sağ
lasa dahi, harcama hedeflerine ulaşıldığı tak
dirde, 1970 yılı Bütçesi normal olarak 2 620 
milyar Tl. açık verecektir. Ancak Hükümet, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, harcama hedefle
rinden uzaklaşarak, hizmetlerin aksaması pa
hasına harcamaları kısarak, bu açığı azaltabi
lir. 

4. — 1970 yılı Bütçesi malî etkileri yönün
den dengeli bir bütçe de değildir. Bütçe açık
ları devam ettiği takdirde, daha yüksek bir fi
yat seviyesinde istikrar da sağlanmıyacaktır. 

A. P. Hükümetleri, her yıl vatandaştan ye
ni fedakârlıklar istemekte, yeni yeni malî kül
fetler yüklemektedir. Ancak bu fedakârlıkla
rın, vatandaşlar arasında âdil bir şekilde da
ğıtılması, sağlanan munzam malî imkânlarla 
ekonomik kalkınmanın hızlandırılması gerekir. 
Son yıllarda fedakârlıkların âdil bir şekilde 
dağıtılmadığı, sağlanan malî imkânların ekono
mik gelişmeyi hızlandırıcı bir şekilde kullanıl
madığı da muhakkaktır. 

Dış ticaret ve ödemeler dengesi : 
Eylül sonu itibariyle elde bulunan verilere 

göre, ihracatımız bir önceki yılın gerçekleşen 
ihracatına oranla % 10,9 kadar bir artış gös
termektedir. Hatırlanacağı üzere 1968 de ih
racat bir önceki yıla oranla % 5 bir gerileme 
kaydetmiştir. 

Öte yandan 1969 yılı gerçekleşmesi bekle
nen ihracat seviyesi (550 milyon dolar). Gerek 
plân ve gerek programda beklenen seviyelerin 
altındadır. 1970 yılı için ise, % 9.1 lik bir artış
la 600 milyon dolarlık fcir ihracat hedefi ko-
nulnmgtur. 1969 yılındaki artışı şüphesiz 
olumlu ve memnun olunacak bir olay olarak 



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 2 

karşılamakla birlikte, önümüzdeki yıllarda ar
tışın aynı hızla devam edebileceğini beklemek 
fazla hayalperestlik olur. 1969 daki artış hızı
nın nisbeten yüksek olmasında bir önceki yılın 
ihracat hızının çok dübük olmasının payı var
dır. İhracat ve döviz kıtlığı biraz sonra daha 
ayrıntılı açıklanacağı üzere ekonomimizde dar 
boğazlardan birisi olmakta devam edecektir. 

1969 yılı ithalâtı programındaki tahminlere 
göre 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşe
cektir. 1969 yılı ithalâtının kompozisyonuna 
baktığımız zaman ithalât artışının yalnız ham 
maddelerde olduğunu, buna karşılık makina, 
teçhizat kaleminde bir önceki yıla nisbetle bir 
azalma olduğunu görüyoruz. (Yıllık ekonomik 
rapor 1969 S. 74) Bu gelişmenin, 1969 yılı için
deki yatırım uygulamasını olumsuz yönde etki
lemiş olacağı ve yatırım gerçekleşmelerini aksa
tacağı aşikârdır. 

1970 yılı ithalât hedefi ve 880 milyon do
lar olarak tesbit edilmiştir. Bu miktar 1969 
yılında gerçekleşmesi beklenen rakamdan 80 
milyon dolar veya % 10 daha fazladır. Bu ra
kam da plânda ithalât artışı için Öngörülen yıl
da % 7,4 lük artıştan daha yiüksektir. İthalâ
tın her yıl yüksek oranda artmasını gerektiren 
başlıca neden, Türkiye sanayiinin daha çok ham 
maddesi dışa bağlı bir montaj ve ambalaj sana
yii olarak gelişmesidir. Bu yanlış sanayileşme 
politikası ile ilgili tenkidlerimizi daha önceki 
bölümlerde ayrıntılı olarak yapmıştık. 

19G3 yılında ithalât ve ihracatta vukua gslen 
gelişmeler sonucu dış ticaret açığının 250 mil
yon dolar seviyesinde gerçekleeaeği anlaşılmak
tadır. 1970 yılı için programlanan açık 80 mil
yon dolardır. 1970 yılından sonra İkinci Beş 
Yıllık Plân uygulamasının tamamlanması için 
iki yıl gibi kısa bir süre kalmjakıadr. Plâna 
göre Türkiye ekonomisi 1972 yılı sonunda ken
dine yeterli hale gelecekti. Oysa, dış ticaret 
açığı kapanmak bir yana yıldan yıla daha da 
büyüyerek devam etmektedir. Bu durumda eko
nominin dışa bağlılıktan kurtulması ihtimali 
daha çok usun yıllar devam edeceğe benzemek
tedir. Hüjkümet bu konuda ne düşündüğünü 
mutlaka izah etmelidir. İşçi döv izlerindeki 140 
milyon dolarlık tahmini iyimser buluyoruz. 
Türk parasının dış değeri serbest piyasada bü
yük bir hızla düşmüştür. Bu düşüş muvacehe

sinde bugün işçi dövizine uygulanan primin, 
işçilerin dövizlerinin normal yolla Türkiye'ye 
gelmesi için yeterli teşviki sağlıyamıyacağı 
aşikârdır. Bu durumda umulan 140 milyon do
larlık işçi dövizinin tahakkuk etmesi ihtimali 
büyüktür. â 

Bir gezi münasebetiyle Almanya'da bulun
duğumuz sırada, Almanya'da iki yüz küsur bin 
işçinin kazandıkları paranın Türkiye'ye getir
dikleri miktarın - bu biraz evvel arz ettiğim 
gibi - 120 ilâ 140 milyon dolar civarında oldu
ğunu, bunun üç - dört - beş hattâ 10 mislinin 
Almanya'da bâzı kapkaççı şirketler tarafından 
ya da başka ülke şirketleri tarafından işçileri
mizin elinden alınmakta olduğunu büyükelçi
lerimizle yaptığımız temaslardan öğrendim 

Büyük bir mesele olduğu kanısında olduğum 
bu işçi dövizlerinin yurda sokulması için 1964 
yılında Cumhuriyet Halk Partisinin uyguladı
ğı teşvik programlarına uygun bir programın 
uygulanması ve işçi dövizlerinin dış ülkeler 
ekonomilerini finanse eder kaynaklar olmaktan 
çıkarılarak Türk ekonomisi için yarar
lı hale getirilmesinin tedbirleriııin tez elden 
alınması zorunludur, kaçınılmaz bir yurt hizme
tidir. 

Değerli senatörler, çok vaktinizi aldım, 
özür dilerim. Ancak, bir kaç mesele var ki bun 
lar ortada duruyor. Bunlar için zamanınız?, al-
mıyacağım. Fakat, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin yeniden düzenlenmesi için yıllardır yapılan 
çabalar sonunda ortaya konulan bilimsel arâş-
!ır:T;a raporları nerededir? Niçin bu raporlara 
uygun olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
yeniden düzenlenmesine gidilme?;. Bn bir kanun 
emri değil midir? Bu Türkiye ekonomisinin en 
dar boğazı değil midir? Bu, büyük kaynakların 
israfı değil midir? Niçin iktidar, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin kanuna uygun olarak yeni
den düzenlenme "ini, kurulan komisyonun mey
dana getirdiği çek kıymetli eseri yaymaktan, 
h":ît'.£S3 bildirmekten ve bunun üzerinde herke
sti düşüncelini öğrenmekten ve özellikle bu
nun Kamu iktisadi Teşebbüslerine tatbikinden 
neden kaçar? Biz Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin Türkiye'de çok önemli yer tuttuğuna kaani 
bir partiyiz. Ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
'hesaplarının incelenmesi için bu kürsüden yap
tığımız konuşmada, Adalet Partisi İktidarının 
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yeniden düzenlenme raporlarını bu teşekkülle
re uygulamaması sebebini bu teşekküllerin özel 
sektöre, müteşebbis saydıkları merkantil züm
reye ucuz girdi sağlayıcı ve onların işlerinde 
devleti soymaya bir aralık kapı 'bırakmaları gi
bi bir politikayı izlediklerini söylemiştik. Sene
lerden beri yeniden düzenlenme faaliyetleri icra 
edildiği ve bu hususta bir çok raporlar veril
diği halde, bunların uygulanmaması sebeplerini 
öğrenmek isteriz, bunu zamanı gelince bir mü
nakaşa konusu yapmak istiyoruz. Ve yine Ka
mu iktdsaii Teşebbüs erinin neden gittikçe da
ha artan ek finansman ihtiyacı içinde kıvran
dıklarını öğrenmek hakkımızdır. Ama dediği
miz gibi Kamu iktisadi Teşebbüslerine Adalet 
Partisinin baktığı gözle bakılır. Ve orada uy
gulanan iktisadi politika uygulamakta devam 
olunursa Kamu iktisadi Kuruluşları gittikçe 
artan oranlarda ek finansman ihtiyacı içinde 
kıvranacaktır. Bir husus var ki, bu konuşma
da uzun uzun üzerinde durmak isterdim. Fa
kat çok zamanınızı aldığım için sözü uzatmı-
yacağım. 

Bakırlarımızın satılmak üzere olduğuna da
ir, basında çıkan haberlerin her halde şu kür
süden ifadesinin zamanı geçti gibi geliyor bana. 
Galiba bakırlar bilemiyoruz ama satıldı ve 
gitti. Böyle bir hareketi yapmış olan Adalet 
Partisi iktidarının yakasını muhalefet olarak 
ilerde iktidar olarak bırakmıyacağımızı hemen 
arz etmek isterim. Çok daha başka ve önemli 
bir hususa kendi bütçesinde değinmek istiyo
rum. O hususta şu; Anayasa emrine uyularak, 
Türkiye'de kalkınmayı, sosyal, ekonomik ve kül
türel kalkınmayı plân aracılığı ile yapmaya 
başladığımız andan bu yana ve bir kanunu 
mahsusla (kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın macerasına, hazin macerasına değinmeden 
bu konuşmayı bitirmiyeceğim, bütün yorgun
luğuma rağmen. Ve bütçesinde de daha ayrın
tılı bilgi vereceğim ama çok önemli saydığım 
için bu konuşma sırasında bunu dile getirece
ğim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı insanı plân fik
rinden tiksindirecek hale gelmiş bulunmakta
dır. Çünkü biz bu kadar ümitlerle bağlandığı
mız plânın, plânlamanın ve Plânlama Teşkilâtı
nın bugünkü haline bakarak insanın hakikaten 
plânlamadan kaçacağı geliyor, uzaklaşacağı ge

liyor ve plân fikrini bir zamanların savsatıcı-
sı pilâvla karıştırmakta hiçbir beis olmadığına 
kanaat getirmek hiçten bile değil; çünkü Ada
let Partisi iktidarının elinde plân fikri de
mek ki daha önceden görmüş o adam pilâv 
haline dönecekmiş ki, bugünkü hale dönüşmüş, 
her şeyde olduğu gibi. Şimdi bırakalım Devlet 
Plânlama Teşkilâtını yetki kanunlariyle teçhiz 
edildiği akıl almaz yetkileri bırakalım. O yet
ki Kanunu iptali sonunda o teşkilâtın verdik
lerini, aldıklarını kimin tarafından tekrar Dev
lete kazandıracağı işlerini ve sairesini, ve sai-
resini bırakalım. Kimlerin kaç parayla nasıl 
hizmet gördüklerini. Kaç lira maaş aldıklarını 
nasıl mukaveleleri personel istihdamı ile o Dev
let Plânlama Teşkilâtının artık işte Devletin 
başına benzetmek gibi olmasın sanki bir Os
manlı borcu gibi üstesinden gelinmiyecek kül
fetler yüklediğini bunların hepsini bir tarafa 
bırakalım. Bırakalım övündükleri kanun tasa
rılarını Anayasa Mahkemesi tarafından yüzle
rine çarpıldığını, hepsini bırakalım. Bir nevi 
bağışlıyalım, bağışlamak değil zorunlu olarak 
asıl mevzua gelmek için şimdilik dile getirmi-
yelim. Fakat elime şöyle bir liste geçti, her
keste var. Geçen sene bunu Plânlama Bütçesi 
münasebetiyle konuşmuştum. Araştırma, araş
tırma göreviyle yükümlü olan Plânlama Teş
kilâtımız, araştırmayı 40 milyon liraya bağlı 
bir bütçe ile hiç ama hiç kendisi yapmamış. Ve 
öyle garip konular, öyle ilginç konular, öyle 
tuhaf konular üzerinde öyle ne idiğü belirsiz 
kişilere veya kuruluşlara öylesine büyük para
lar vererek öylesine anlamsız araştırmalar yap
tırmış ki hani hakikaten insanın plânlama fik
rinden tiksineceği geliyor. 

Bakınız efendiler; bu Türkiye'de kaç tane 
araştırma kurumu var,. Bir kere Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü gibi çok eskiden gelme ve 
ihtisaslaşmış bir kurul var. Devletin yine elin
de, Sanayi Bakanlığı elinde bir sürü araştırma 
kurumları vardır. Türkiye Bilimsel Araştırma 
Kurumu diye kurum vardır. Bütün üniversite 
ve fakültelerde her konuyu araştırmaya müsa
it enstitüler vardır. Çok veciz bir lisan ile ge
leceğe iyimser gözle bakmamızı temin eder dü
şüncesiyle olacak, bütçelerin bundan böyle 
program - bütçe şeklinde takdim edileceği ha
berini veren sayın Maliye Bakanına, bütçe re-
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form grupu gibi bir grupa ihtiyaç derecesinin 
ne olduğunu sormak isterim; bizzat Plânlama
nın kendisi varken. 

Şimdi sayayım; „ Eoonemist int - Litton -
Ayyıldız, Metağ, EİEİ... Ne ise ne aramışlar 
acaba? Daha çok 1, 15, 41, 51, 64, 68 tane araş
tırma işi yapılmış. Ner dedir, nerde değildirler, 
bunlar kimdirler, kim değildirler? Mümkün de
ğil. Neler araştırılmış biliyor musunuz? Otoma-
tiv endüstrisi araştırılmış. Yani bizim montaj 
sanayiinin endüstri faslı. Nasıl daha fazlası ku
rulur diye her halde, nasıl, ne arıyorsun? Gı
da sanayiinde yatırım imkânlarının araştırıl
ması. Yani dünyanın en iyi konserveciliğini 
yaptığımızı falan zanneder başka ülkeler, ne ise. 
Güney - Doğuda sermaye yatırımı imkânı araş
tırılması.. Allah Allah.. (C. H. P. sıralarından 
«para ne kadar» Sesleri) 

Söyliyeceğim onu da, söyliyeceğim. Taze 
meyva ve sebzelerin ihracı araştırılması, ano
nim şirketlerle ilgili araştırma. Allah Allah... 
50 yıldır Türkiye Cumhuriyetinde anonim şir
ketlerin ne olduğuna dair Ticaret kanunların
da sayısız hüküm vardır. Kaldı ki biz kanun
lar da çıkardık bu anonim şirketlerini tanımla
mak için. Bunu da araştırmışız. Halk filân 
yok burda. Ders kitaplarında yazılı şeyleri 
araştırmışlar. 1967 ithalâtının dağılımını araş
tırmışlar. Bakınız Türkiye'de Devlet var. Ti
caret Bakanlığı var. Teknik ziraat daireleri 
var. Birçok dış arda onbinlerce, evet onbinler-
ce Türk lirası dolarlar alan ticaret ataşeleri 
var. Her yere gidiyorsunuz, böyle sizi karşılı
yorlar, Büyük bir şeyle, âlâyı vâlâ ile ziya
fetler çekiyorlar size hepsi var, hepsi var. Ama 
halâ biz Türkiye'de 1967 yılında yaptığımız it
halâttın dağılımını araştırıyoruz. Araştırıyormu-
şuz... Henüz bilmiyoruz, yani ne ithal ettik. Ne
reye verdik o malı, bunu da bilmiyoruz. Bu
nu araştırmışlar. Şimdi Türkiye'de hayvan ye
mi ihtiyacının tesbiti. Herhalde geç kalmış ola
cak ki, Kars'taki ve Doğudaki hayvanların 
ölümü bundan olacak. İyi etmişler 175 bin lira 
karşılığında bunu birisine vermişler. Çok şey 
var. Evet 1970 yılı ithalâtının kullanılış yerine 
göre dağılımı. Türkiye'de toplu iş sözleşmele
rinin tesirleri. Bunların hiçbir kimse tarafından 
Türkiye'de veya başka yerde bilinmediği zan
nediliyor. Ama bizim Plânlama Teşkilâtımız 
milyonları, 40 milyon kimisine, 2 milyon kimi

sine, 3 milyon meselâ Zamantı bölgesinde son
daj ne ise EİEÎ 4 milyon 2 yüzbin lira. Me
selâ biraa evvel söylediğim Türkiye'de toplu 
sözleşmelerin tesirleri 55 bin liraya. Bir kitap 
alsan 5 kâğıda olur bu iş. Meselâ anonim şirket
lerle ilgili araştırma 26 bin lira, otomativ en
düstrisi için 3 - 4 araştırma 213 bin lira, 512 
bin lira. Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi 
2 milyon. 500 bin lira. Değer doğrusu araştıra
caklar. (C. H. P. sıralarından «Fuzuli işler araş
tırması yok mu?» sesleri) 

Var. Köpek mamalarının nasıl yapılacağına 
dair araştırma dahi var galiba. Ve böylece 
efendiler Türkiye'de büyük bir plânlama sefa
leti hüküm sürüyor. Şimdi ne biliyor musu
nuz? Bu plânlamada da bir iç çatışma korkunç 
bir iç çatışma devam- edip gidiyor. Bir kısmı 
insanlar bir tarafta. Bir kısımları bir tarafta. 
Bir kısımları devrimci sayıyorlar kendilerini, 
bir kısımları tutucu sayıyorlar. Ve maalesef 
iş takunyalıların elindedir diye haberler alını
yor. ve onların hasırladığı kanunlar tertipler 
ve saireler, ve saireler halkın dilinde kulağında 
artık tatlı hikâyeler haline gelmiş bulunuyor. 
Meselâ bu araştırmaların bir çoklarının maale
sef Hülriimette vazife almış büyük kişilerin 
yakınlarına verildiği çok aşikâr olarak gözükü
yor. Yine bu araştırmaların bir kısmının o Plân
lama Dairesinde görev almış olan kimselerin 
çok yakınları sihri veya kan hısımları dolu. 
îşte aile müessesesinden söyliyeceğim. Ala
çam kimin nesidir? Arayın bulursunuz. Efen
dim Prof. Orhan Tuna İktisadi İşler Dairesi 
Başkanı Nevzat Yalçıntaş'm nesi? Sorun. Prof. 
Şa'dr Berki Yılmaz Ergenekon'un nesi? Kimi 
meşhur yetki kanununun mucidi, kaleme alıcısı 
ve Anayasa Mahkemesindeki savunucusu, Yıl
maz Ergenekon'un nesi ise onu sorun siz araş
tırın. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben karşı
sındayım onun. Efendim Hüseyin Yeğin filân 
kimin bilmem nesi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; biraz bu kadar 
güldükten sonra sizi bu lâtife ile karışık, ciddî, 
ber.ce hazin dramatik, hüzün verici bir tabloyu 
önünüze koydum. İnşaallah Plânlama bütçesin
de bunu ortaya koyacağım. 

Galiba plânlama gittikçe bizi farkında ol
madan yok etmeyi planlamaktır. Türk ekono
misinin yavaş yavaş nasıl mahvolması mümkün-
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se onu plânlıyor. Şiddetle karşı çıkmazsak bıra
kınız muhalefet görevini, memleket görevini 
yerine getirmiyeceğirniz samimî inancı içinde
yim. Bunun üstesinden gelmenin elbette ki, usu
lü bu kürsüden konuşmak değildir, bu konuş
maları haklı, doğru, isabetli, içten gelen na-
muskârane vatan sevgisiyle dolu konuşmalar 
farz ve telâkki edip Hükümetin derhal bunu 
ihbar sayarak hattâ üstüne gitmesi lâzım. Ama 
ne mümkün. Ne mümkün Plânlama Teşkilâtı 
başlarını veya yanlarını kımıldatmak. Çünkü 
özel ihtimam görüyorlar. Özel surette gelmişler 
oraya, Çünkü belli bir politikayı ancak özel ki
şileriyle yönetmek mümkündür. Yetld kanunu 
çıkarmak için herkesin kafasını o fikre yatıra-
mazsm. Bilmem nereye kaç milyon parayı ver
menin bilmem nereden ne kadar paranın heba 
olmasını sağlayıcı tekliflere herkesi yatıramaz-
sın herkesin namusu, herkesin haysiyeti, herke
sin düşünce tekniği müsait değildir. Ama özel 
kişileri alırsan o politikanı yürütürsün. 40 mil
yonu böyle bir kalemde heba edebilirsin. Ne 
olmuş peki soruyorum şimdi. 40 milyon lira 
araştırma yapılmış. Ne oldu nerede bu araştır
maların neticeleri? Bu araştırmalar sonucunda 
Türk ekonomisi ne kazandı? Hangi teşebbüs 
bundan ne istifade etti? Özel veya kamu... Ner-
de bunlar? parayı biz veriyoruz, bu Meclis ve
riyor. Hattâ ben veriyorum, sen veriyorsun. 
Yağma Hasanın böreği devrinin geçmediğini 
mi iddia ediyorlar yani plâncılar? Ne demek 
istiyorlar plâncılar? Hükümetle plâncılar ara
sında şiddetli çatışmanın anlamı ne? Mütema
diyen plâncı ve. Hükümet çatışması. Hü
kümet şöyle görüyor, plâncı boyla görüyor. 
Program boyla yapılıyor, Hükümet böyle tat
bik ediyor. Nadir 'bu? Korkunç bir tablo,.. 
Buna samimiyetle, ciddiyetb eğils-csğinden emin 
olduğum insanlar vardır, bu memlekette. 
Hiçbir tâviz veya bir iltifat olarak kaîbul et
mesin... Başta Maliye Bakanı, Herde elerdi 
varsa gelsin söylesin, yardımcı olacağız.. Tür-. 
kiye'de icra ile plânlama arasında anlamaz, 
belli maksatlarla, hususi çıkarlar sağlamak 
için bir çatışma süreci varsa, gelsin söylesin. 
Ne olacak? Maliye Bakam olmaca, yahut 
bir daha saçilmezse, kıyamet kopmaz. Ama, 
plânlamayı veya Hükümet - plânlama çatışma
sını veya Türk degerlerird kurtarırsak her 
halde Mesut Erez'in a cimi kendi torunları 

veya çocukları daha iyi anar. O itibarla bu 
hususta çok titiz davranmasını Sayın Maliye 
Bakanından rica ediyorum, istedikleri kadar 
bunlar böyle değildir, yapacağız, edeceğiz 
derse de, inanmak mümkün değil, elimde tablo 
var. Bunlar ne oradan, ne buradan, 
resmî bu. Adamın adı var, sanı var, 
kaç para aldığı var, ne olduğu var belli. 
Hani netice? Binaenaleyh,v meseleyi çok 
ciddî olarak ele almanızı istirham ediyorum 
ama, biraz evvel okuduğumdan da anladı
nız, banim bu bütçenin sayısal ilişkileri üze
rinde Grupumun fazla iddiası yok. Benim Gru
bumun iddiası, partimin iddiası, bu bütçenin 
düzen değişikliği getirmiyen, kalkınmayı sağ
layıcı yöntemlere yönelmiyen ve bu itibarla 
Türkiye'nin kaderinin değiştirilmesini mümkün 
kılmıyan, kılamıyacak olan, gerici, tutucu yön
temleri devam ettiren, eski toplum yapısını 
daha da pekiştiren bir bütçe olduğu için bi
raz evvel bütçenin rakamları üzerinde yaptı
ğım konuşmadaki o cansızlık ve isteksizlik 
ona işarettir. Tahsisen yapmışımdır. Yoksa di
ğerleri gibi onu da canlı canlı okumak 
henüz daha canına sahibim, ama benim par
timin anlayışı, bütçelerin bir yılda bir mem
leketin kaderini gözle görülecek, elle tutula
cak biçimde değiştireibilecek kadar etkin araç
lar olduğu yolundadır. Onları klâsik anlamı 
.ile eski yapısal düzeni muhafaza etmek için 
veya İsrarla ve inatla kötü yollara gitmek, 
çıkmaz yollara sapmak veya en azından bir
takım kişilere menfaat sağlamak için şöyle 
veya böyle tertibederseniz, o takdirde benim 
partimin niye bütçenin rakamları üzerinde 
konuşmuyor gibi birtakım malayu - tak iti
razlara vereceği cevap, onlarla da siz uğra
şın birader. Biz bütçeyi evvel Allahın isni ile 
bu memleketin kaderini elimize aldığımız za
man, düzen değişikliği temeli üzerine oturta
rak bu memlekette bütçe ile neler yapılaca
ğını göstereceğiz, göstereceğiz. Ve böyle 
bir bütçe olmadığı için de, müsaade ederse 
grapunı bu bütçeye kırmızı oy vereceğiz. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Ferid Melen, söz zatıâlinizindir. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli arka-



C. Senatosu B : 31 

daşlarım, Güven Partisi Senato Grupunun 
1970 yılı bütçesinin tümü hakkındaki görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuza geldim. 
Sözlerime 1970 bütçesinin aziz milletimize 
hayırlı ve yararlı olması dileği ile başlıyo
rum. 

Muphterem arkadaşlar, Grupumuz, geçen 
yıllarda olduğu gibi 1970 bütçesini de dürüst 
ve gerçekçi (bir tutum içinde incelemek ka
rarındadır.. Bütçe ile birlikte şüphesiz, genel 
iktisadi durumu, Hükümet icraatını ve mem
leket dâvalarını topluca gözden geçirmeye ça
lışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakeresi bir 
'bakıma Hükümet icraatının tümünün mura
kabesine imkân veren bir müzakeredir. Bu se-
'beple ıbütce müzakeresi sırasında, memleketin 
uiyasi, içtimai, hattâ ahlâki bütün meselelerini 
gözden geçirmek mümkündür. Nitekim benden 
evvel konuşan arkadaşlarım bu mevzulara eni
ne boyuna temas ederek geniş bir konuşma yap
tı. Ancak Meclis çalışmalarını takibeden vatan
daşlarımız biraz da 'bütçelerimizin neler getirdi
ğini merak eder ve bilhassa partilerin bu hu-
Eustaki görüşmelerini öğrenmek isterler. Bu 
sebeple ben bu müzakerelerde daha çok bütçe 
üzerinde ve bütçeyi yakından ilgilendiren ikti
sadi ve malî konular üzerinde durarak konuş
malarımı bunlar etrafında teksif edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Her vesileyle ifa
de ettiğimiz gibi, biz vazifemizi, sadece dert ve 
dâvaları ortaya atmaktan ibaret görmüyoruz. 
Bu dert ve dâvaların çözülmesinde iktidar ka
dar muhalefetlere de, vazife düştüğüne inanı
yoruz. Bir muhalefet bizim anlayışımıza göre, 
yapıcı olduğu ölçüde yararlı olur. İnceleme ve 
lenkidlerimizi bu görüş ve anlayışın ışığı altın
da değerlendirmenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlarım, incelemesine başladığımız 
1970 bütçesi, 1969 seçimleri sonunda, tek 
başına Hükümet teşkiline yeterli bir çoğun
luk sağlryarak gelmiş ve Hükümet kurmuş olan 
Â, P. iktidarının, yeni iktidar döneminin ilk 
bütçesidir. 

Millet Meclisi, 1989 seçimleriyle yeni bir dö
neme girmiştir. Hükümet yeniden kurulmuştur. 
Fakat, A. P. iktidarı devam etmektedir. Ayrı
ca, yeni Hükümetin başı bundan evvelki dönem
de de Başbakandır. Bu sebeplerle, yeni dönem-
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de, bâzı yeni görüşler ortaya atılmakla beraber, 
iktidarın siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda
ki görüşümüze göre temel politikasında büyük 
bir değişiklik olmamıştır. Bunu Hükümet prog
ramında ve huzurunuza gelen yeni bütçede ko
laylıkla tesbit etmek mümkündür. Bu itibarla, 
••bütçe ve bütçelerle ilgili icraatı incelerken ikti
darın devamlılığının da göz önünde tutulması 
yerinde olur. 

Değeıli arkadaşlarım, Aziz milletimiz 12 
Ekim 1989 seçimleriyle iradesini izhar etmiştir. 
Hükümet programının müzakeresi vesilesiyle de 
s.rz ettiğimiz gibi, milletimizin bu kararını biz 
saygiyle karsılyoruz. 

Aziz milletimiz bu seçimlerde, demokratik 
lejimi yıkmak istiyenleri bir kere daha hüsrana 
uğratmıştır. Anayasa nizamının, bu seçimler
den biraz daha güçlenerek çıktığına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim neticeleri 
üzerinde, seçimi takibeden günlerde tartışmalar 
oldu. Ve yorumlar yapıldı. Bunlar üzerinde ye
niden durmak istemiyoruz. Yalnız şunu arz 
edelim, ki, Sayın Başbakanın birkaç gün önce 
yaptığı basın toplantısında: «Seçimlerin cere
yan tarzından şikâyet olmamıştır» tarzındaki 
sözlerine katılmıyoruz. Tam tersine bu seçim
lerde şikâyet konusu olan çeşitli olaylar maale
sef olmuştur. Demokratik rejimin temel mües
sesesi olarak gördüğümüz hür seçimlere gölge 
düşüren tatbikat aksaklıkları olmuştur. Bu, se
çimler, seçimleri düzenliyen kanunlardaki bir
çok boşlukların ve mevzuat eksikliklerini de, 
daha belirli bir surette, -ortaya çıkarmıştır. Bu 
konular hakkındaki görüşlerimizi konuşmamı
zın sonuna doğru arz edeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, 1970 bütçesinin inceien-
| meşine girişmeden önce, yeni bütçe yılına girer-
! ken içinde bulunduğumuz ortam hakkında kı

saca durmak istiyorum: 
! Seçim öncesi dönemin huzur bozucu olaylar-
i la dolu olarak geçtiği hepinizin malûmudur. 

Geçen yıl, ve evvelki yıl bütçelerinde bunlar
dan ve bunlar karşısında Hükümetin zayıf tu
tumundan şikâyet ettik. 

Kanun dışı hareketlerin, taşkınlıkların, yı
kıcı ve bölücü faaliyetlerin seçimlerle birlikte 
sona ereceği ümidine düşenler maalesef aldan-
mışlardır. Seçim bu bakımdan fazla bir şey de
ğiştirmedi. Aşırı akımların ve çeşitli ideoj ilerin 
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yoğun bir faaliyet alanı haline gelmiş olan 
memleketimizde, demokratik rejimi sarsmak, 
millî bütünlüğümüzü bozmak ve parçalamak 
istiyen faaliyetler, eksilmeden devam ediyor, 
yol kesmeler, soygunlar, mahkeme kapılarmcla 
adam öldürmeler artık, olağan hale gelmiştir. 
Resmî bina, fabrika işgalleri, kanlı sokak kav
gaları, silâhlı çatışmalar seçim öncesinde olduğu 
gibi günlük olaylar halindedir. Mezhep kavga
ları şiddetlenmektedir. Kanunsuz boykotlar, 
yürüyüşler, gösteriler birbirini kovalıyor. E âsi 
bölgelerde asayişin korunmasından ümidini ke
sen vatandaşlar, kendilerini korumak ihtiyaciy-
le, silâhlanma yolunu tutmuşlardır. 

Programında, asayişin korunması için bü
tün dikkatini kullanacağını vadeden hüküme
tin tutumunda ise, maalesef büyük bir fark ol
mamıştır. Hükümet, seçim öncesinde olduğu gi
bi, daha çok mazeretler arama yolundadır. Hü
kümet programında bunu gösteren pasajlar var
dır. Hükümet, kamu düşenini zedeliyen aşırı ha
reketlerin, aşırı şiddet yollarına başvurulmama-
smdan ileri geldiğini sanmakta ve bunu hâlâ 
iddia etmektedir. Hükümet, yetkilerinin yeter
siz olduğu ve yeni yetkilere ihtiyaç bulunduğu 
iddiasındadır. 

Hükümetin nizamı korumak üzere, aşırı şid
dete başvurmasını şimdiye kadar istiyen olma
mıştır. Aslında, buna da lüzum da yoktur. Ba
şından beri tekrar ettiğimiz gibi, istenen şey, 
kanunsuz hareketlere kanuni müeyyideleri uy
gulamaktan ibarettir. Hükümetin iddiasının ak
sine, biz mevzuatımızda kanunsuz hareketleri 
önlemeye yeter müeyyidelerin mevcudolduğuna 
inanıyoruz. Hükümetin ve Devlet vazifelilerinin 
yetkileri kanaatimizce yetersiz değildir. Bütün 
mesele , bunların cesaretle uygulanmasından 
ibarettir. 

Türkiye,, bu anda her şeyden evvel huzura 
vo güvene muhtaç bir haldedir. Hükümet?n ilk 
vazifesi huzuru ve güveni sağlamaktır. Huzur 
ve güven sağlanmadan istikrarlı bir kalkınma 
da, ilerleme de elbette olamaz ve düşünülemez. 

Yeni döneme girerken karşılaştığımız bu 
şartların aynen devam etmesi, Hükümetin çe
kingen tutumunda bir değişme olmaması halin
de bundan, sosyal hayatımızın olduğu kadar, 
kalkınma gayretlerimizin de büyük zarar göre
ceği muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin incelemesine 
girişmeden evvel nasıl bir iktisadi ortam için? 
de bulunduğumuz hakkında da bir fikir edinme
miz lâzım. İzin verirseniz buna birkaç cümle ile 
işaret etmek istiyorum. İktisadi ortam hakkın
da en iyi fikri bize bilhassa plânlı devrede, plân 
tatbikatı neticeleri vermektedir. Geçirdiğimiz 
dört yılın ortam hakkında en iyi fikri bize bil
hassa plânlı devrede plân tatbikatı neiticeleri 
vermektedir. Geçirdiğimiz dört yılın sonunda 
Plân uygulamaları sonuçlarına iktisadi ve malî 
durumumuzun genel görüşüne bu sebeple göz 
atmakta fayda olacaktır. Zira bugün Türkiye'
mizin en büyük dâvalarından birisi, kalkınma 
davasıdır. Kalkınma dâvasından elde edilen 
neticeleri bir iktidar dönemi sonunda genel hait-
lariyle gözden geçirmek, dönem içinde izlenen 
politikaların başarı derecesini ölçmek hususun
da yararlı olacaktır. 

Son dört yılın uygulama neticelerini göste
ren rakamlar, plânın tesbit ettiği, yılda 
ortalama % 7 oranındaki kalkınma hedeflerine 
varıldığını göstermektedir. 

Gerçekten, 1965 fiyâtlariyle, gayriısâfi millî 
hâsıla ve fert başına düşen millî gelir : 

Fert başına 
Gayrisâfi Millî düşen millî 

Yılı hâsıla miktarı gelir miktarı 

1966 80 milyar 2 507 Tl. 
1987 85 milyar 2 592 Tl. 
1963 91 milyar 2 694 Tl. 
1969 97 milyar 2 811 Tl. 

Kalkınma hızı da, aynı yıllarda simliyle 
1988 yılımda % 10,3, 1967 de % 6, 1968 de % 6,7, 
1869 da % 6,8 olmuştur. 

Hürriyet düzeni içinde, demokratik plân ile 
gerçekleştirilmiş olan bu neticeyi biz başarılı 
bir sonuç olarak görüyoruz. Bunu memnuniyet
le kaydediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bununla beraber bu 
neticenin bizi bir gerçek kalkınmaya doğru 
götürdüğünü maalesef iddia etmek de mümkün 
değil. Çünkü bu netice daha çok tarım ve sana
yi gibi ürettken sayılan sektörlerden çok tica
ret, inşaat, ulaştırma, konut gibi sektörlerde 
Plân hedefinin ötesine gidilmiş olmasının bir 
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neticesidir bu. Bunu gözden uzak tutmamak 
lâzım Tarım ve sanayi gbi üretken sayılan sek
törlerde ise maalesef plân hedefinin altında ka
lınmış bulunuyor. Tarım ve sanayi sektörleri
nin eksiği inşaat, ulaştırma, konut gibi nisbe-
ten üretken sayılmıyanlarm fazlasiyle kapan
mıştır. Tarım için kalkınma plânımız yılda 4,1 
oranında bir gelişmeyi öngörmüştü. 

Buna karşılık son üç yılda, elde ettiğimiz 
neticeleri arz edeyim. 1967 de yüzde birin altın
da, yüzde dört yerine, yüzde birin altında yüz
de 0,9. 1968 de yüzde 1,9; yani yüzde iki civa
rında. 1969 da yüzde bir. Bize bütçenin verdi
ği, bütçe gerekçesinde gördüğümüz rakamlar 
yüzde bir, yalnız birkaç gün önce Sayın Baş
bakanın yaptığı basın toplantısında onun da 
altına düştüğünü görüyoruz. Yüzde 0,8 yani, 
yüzde birin altında bir kalkınma sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu netice gördüğü
nüz gibi bizim nüfus artışı oranının dahi altın
da bir hızdır. Tarımda elde edilen kalkınma hı
zının nüfus oranının altında kalmasının anlamı 
şudur: Tarımdan geçinen zümre de nüfus başı
na, yani fert başına düşen gelirde, son yıllarda 
bilhassa artma değil, bilâkis düşme var ve ek
silme var. Nüfusumuzun yüzde altmışından faz
lasının tarımdan geçindiği dikkate alınırsa bu 
sonuç karşısında kalkınma plânlarımızın öngör
düğü dengeli bir kalkınmadan söz edilmesi 
mümkün olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bunda tarımın geniş ölçüde hava şartlarının 

etkisi altında bulunmasının rolü büyüktür. Bu 
cihet inkâr edilemez. Bununla beraber tarımın 
hava şartlarına bağlılığını azaltmak ve tarımda 
verimi artırmak üzere, gittikçe artan ölçüde, 
kullanılmakta olan modern girdilerden yeteri 
kadar faydalanamadığı gerçeği de, bu netice
lerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunları ve
rimli ve faydalı surette kullanmadığımız ve 
bunlar için ayırdığımız kaynaklar israf edili
yor. 

Sanayie göz atalım; 

Sanayi sektöründe plâna göre yılda ortala
ma % 12 oranında bir kalkınmanın gerçekleş
tirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, 1965 te 
% 8,9; 1966 da % 10,6; 1967 de % 12,3; 1968 
de % 10, 1969 da % 11,5 bir artış tahmin edil
mektedir. Yine Sayın Başbakanın birkaç gün 

evvel yaptığı basın toplantısında bunun 10,5 
civarında gerçekleşeceği anlaşılıyor, verdiği 
izahata göre. Son beş yıl içinde sadece 1967 yı
lında sanayide plân hedeflerine varılmış. Diğer 
yıllarda umumiyetle bu hedefin altında kalın
mıştır. Bununla beraber sanayide elde edilen 
netice tarımla mukayese edildiği takdirde gene 
iyi bir netice sayılmak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, tarım ve sanayideki 
geri kalmamıza karşılık biraz önce de işaret 
ettiğim gibi 1966 - 1969 döneminde konut, in
şaat, ulaştırma, ticaret ve hizmetlerde plân 
hedefleri aşılmış. Yani, plânın istediği mikta
rın ötesine gidilmiştir. Hattâ bir bakıma zarar
lı bir gidiş de vardır; Çünkü mütemadiyen nis-
beten verimsiz sayılan yerlere kaynaklarımızı 
sarf ediyoruz ve bina inşaatına kayıyoruz.-Hal
buki tam tersine başından beri plânın bina in
şaatından daha verimli sahalara, alanlara sa
nayie kaynakların çekilmesi istenmiştir. Bura
da görüyoruz ki, plânın istemediği bir gelişme 
olmuştur. Ve bu istikamete fazla kayma olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç misal ile arz 
ettiğim gibi, görüyorsunuz bir ahenksiz geliş
me karşısındayız. Bu gelişmenin ahenksizliği 
plânın öngördüğü dengenin sağlanmasına im
kân bırakmamış ve geçirdiğimiz devrede eko
nomimiz bu yüzden büyük bir dengesizlik içine 
girmiştir. Sırası geldikçe izah edeceğimiz gibi 
kaynaklar ile harcamalarda, arz ile talep ara
sında ekonomide, üretim ile istihlâk arasında 
bu yüzden plânda öngörülen denge sağlanama
mış ve bu yüzden sürekli fiyat artışları olmuş, 
para değerinde yine bu yüzden düşmeler ol
muş, geçim darlığı olmuş ve hayat pahalılığı 
alıp yürümüştür. 

Kamu sektöründe harcamaların kaynaklar
dan daha hızlı artması sonucunda meydana ge
len açıklar ödemeleri zorlaştırmaya başlamış 
ve bu alanda ela büyük tıkanıklıklar başlamış
tır. Hattâ Devlet Hazinesi bu yüzden istihkak
ları ödiyemez duruma düşmüştür. Yine ihraca
tın duraklaması ve plânda öngörülen seviyenin 
altında kalması dış ticaret ve ödemeler den
gesi açıklarının büyümesine, transfer güçlükle
rinin artmasına sebebolmuş, ithalâta olumsuz 
etkiler yapmıştır. 
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Her alanda kamçılanan talebin karşılanma
sında güçlükler doğması üzerine de geniş ölçü
de açık finansmanına başvurulmak mecburiyeti 
karşısında kalınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomimizin ve malî 
durumumuzun gösterdiği manzaraya kısaca 
işaret etmekle yetiniyorum. Bu hususta en ge
niş bilgiyi bu yıl biraz evvel gayet sert tenkid-
lere uğramış bulunan Plânlama Teşkilâtımız 
hazırlanmıştır. Plânlama Teşkilâtımızın hazır
ladığı ve Hükümetin kabul ve tasdik ettiği 1970 
programım da tetkik ederseniz arz ettiğim hu
susları gayet geniş malûmatı elde etmeniz müm
kün olur. Devlet Plânlama Teşkilâtımız bu ra
porla plân uygularnalariyle yürütülen iktisadi 
ve malî politikaların ve bunların neticelerini 
oklukça objektiv bir tahlilini apmıştır. Prog
ramda islenen iktisadi ve malî politikaların 
olumsuz neticelerinden kurtulmak üzere de 
alınması gereken tedbirlere geniş yer verilmiş
tir. I-a tahliller sonunda varılan neticeler umu
miyetle bizi teyideder mahiyettedir. Hattâ bunu 
gördükten sonra sayın Bütçe Komisyonuna de
dim ki, bütçede, komisyonda bu sene bir tenkit 
yapmaya ihtiyaç görmüyorum, hakikaten en cid
dî tenkidi bu yılın raporunda plânlamanın ha
sırladığı raporda görmek mümkündür, bence 
onu okursanız en iyi şekilde bütçeye ve malî, 
iktisadi durumumuza nüfus edilmiş olunur. 

Değerli arkadaşlarım, zaten bu durumu Hü
kümette bir ölçüde itiraf etmiş haldedir. Ge
rek bütçenin takdim konuşmasında Sayın Ma
liye Bakanı ve gerekse muhtelif vesilelerle Baş
bakan bu yıl bütçesinin bir derlenme ve to
parlanma bütçesi olduğunu beyan etmişlerdir. 
Bu bayanda maliyemizin içinde bulunduğu güç
lükleri ortaya koymakta bir bakıma Hüküme
tin itirafının delili olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa izahattan son
ra kin verirssniz 1970 bütçesi rakamlarının 
tahliline geçeceğim. Plânlı dönemde, genel ve 
katma bütçeler plân ve yıllık programların bi
rer parçası haline gelmiştir. Ekonomik ve sos
yal faaliyetlerin tanzimi ve bunlara yön veril
mesi, islenecek malî ve iktisadi politikaların, 
para, kredi, vergi, dış ticaret, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik politikalarının esasları, plân
lı. dönemde, artık plân ve yıllık programlarla 
tosbit ve tâyin olunmaktadır. Ayrıca, devletin 

iktisadi teşebbüsleri, mahallî idareler, genel 
bütçe dışında, ayrı bütçeler ve fonlarla idare 
edilmektedir. Bu itibarla, devlet daire ve mües
seselerinin ve teşekküllerinin faaliyet ve icraatı
nın tümüne şâmil bir murakabe -yapabilmek 
için genel bütçe ile birlikte, yıllık programlar
da tesbit edilmiş olan, sözü geçen konuları-ele 
almak ve uygulama neticelerini ayrı ayrı in
celemek icabetmektedir. Bu müzakerenin ver
diği imkân ölçüsünde plânın ve yıllık progra
mın en önemli unsuru olan bütçeden başlıya-
rak bu konular hakkındaki görüşlerimizi izah 
etmeye gayret edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 1970 bütçe tasarısı 
ile Hükümet T. B. M. M; inden genel ve katma 
bütçeli dairelerin cari harcamaları içiîi 13 100 
milyon, yatırım harcamaları için 7 441 milyon, 
sermaye teşkili için 8 350 milyon olmak üzere, 
toplam, olarak 28 891 milyon ödenek istenmiş
tir. Bütçe Komisyonunun bâzı hizmetlere yap
tığı 62 milyonluk ilâve ile birlikte konsolide 
bütçenin ödenek toplamı, bu suretle 28 B50 
milyon küsura ulaşmıştır. 1970 harcamaları için 
istenen bu ödenekler geçen yıla nazaran yüz
de 8,27 oranında 2 282 milyon tutarında bir 
fazlalık göstermektedir. 1883 bütçesinin 1967 
ye nazaran gösterdiği fazlalığın yüzde 13 ora
nında ve 2 625 milyon, 1969 bütçesinin 1968 e 
nazaran gösterdiği fazlalığın yüzde 18 oranın
da, 4 milyar lira olduğu hatırlanırsa yeni büt
çedeki gider artışının nisbeten bir seviyede 
kaldığı görülür. Ancak 1970 için teklif olunan 
rakamlar 1969 bütçesinin fiilî neticelerine kıyas
landığı. takdirde farkın bu ölçüde kalmadığı 
anlaşılır. 1970 programının 1969 kesimi gelir 
gider dengesini gösteren tablosunda 1969 fiilî 
gideri 25 milyar 550 milyon lira olarak tahmin 
olunmuştur. Biraz önce konuşan Maliye Ba
kanı da bu rakama yakın bir rakam ifade et
tiler. Buna göre 1970 giderlerinin 1960 fiilî 
Sarfiyatına nazaran gösterdiği fazlalık, cari gi
derlerde 1 milyar yani % 8, yatırımlarda 690 
m".lyon, yani % 12 toplamda da 3,340 milyon 
yani % 13 tür. Şu hale göre bütçemizin ırz 
ettiği fazlalık gerekçsde görümlüğü, ve Sayın 
Maliye Bakamnnı konuşmasında ifade ettiği gi
bi cari giderlerde % 5 civarında değil plân ra
kamına, oranına yakın olan % 8,2 vs toplam
da da % 13 tür. 
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Muhterem arkadaşlar, giderler bu seviyede 

tutulabildiği takdirde bu ölçüdeki bir artıştan 
korkmamak lâzım ve bunu normal saymak lâ
zım. Ancak önümüzdeki yılda uygulanması ka
çınılmaz bir hale gelen Personel Kanununun 
malî hükümlerinin gerektirdiği munzam gider
ler için 2,5 milyarın üstündedir, öyle tahmin 
ediliyor. Bunun için muhtemel kadro tasarruf
ları, ek vazife ödenekleri ve bâzı tazminatlar 
karşılık gösteriliyor ki, biz bunu biraz nazari 
mahiyette bir karşılık sayıyoruz. Çünkü Per
sonel Kanununda memurlara verilecek ödenek
ler hesabedilirken esasen bu miktarların üstün
de bir ödenek tesbiti düşünülmektedir. Bu se
beple bunları, bu karşılığı 2,5 milyarlık tir ek 
ödeneği ihtiyaç göstereceği anlaşılıyor. Karşı
lamasına imkân yoktur. Bu bütçeden, muhte
mel tasarruflardan elde edilen karşılığın bunun 
için yeni bâzı karşılıklar aramak mecburiyeti 
vardır. Yine son yılların tatbikatı, yıl içinde 
milyarı aşan ek ödenekler alınması yoluna gi
dildiğini göstermektedir. Bu keyfiyet bâzı za
ruri ödeneklerin, yekûnları kabarık gösterme
mek için, bütçeye konulmamakta olduğu gerçe
ğini de meydana çıkarmıştır. Bu sebeplerle 
gider rakamlarını tahlil ve plân rakamlariyle 
mukayese ederken bu özelliklerin de, göz önün
de bulundurulması gerekmektedir. 

Hükümet programında ve Sayın Maliye Ba
kanının takdim konulmalarında iddia olunduğu 
gibi, bu bütçenin bir derlenme ve toparlanma 
bütçesi hüviyetini alabilmesi için, harcamaların 
yıl içinde kalması gerekir: Bunun ise, yatırım
lardan fedakârlık yapılmadan gerçekleştirilmesi, 
mevcut şartlar içinde kolay olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi, Devlet 
bütçesini plânlı kalkınmamızın etkili bir aracı 
saymaktadır. Bütçe rakamlarının toplamı ola
rak büyümesiyle esasen bize göre, bir anlam 
taşımas. Bütçelerde golismsyi sağlıyacak hiz
metlere ve yatırımlara ayrılan ödeneklere bak
mak lâzımdır. Kalkınmamızı gerçekleştirmek 
için bütçelerimizde her yıl kamu gelirinin, ar
tan oranda, yatırımlara ayrılması ve cari harca-
malardaki artışın ise, sınırlı tutulması icabeder 
Bu sebeple, yıl içinde yatırımlar için ayrılmış 
olan ödenekler aleyhine cari giderlerin .artırıl
ması yoluna gidilmesinden, behemahal, sakı
nılmasın?. gerekli görüyoruz. 
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Bütçe gelirlerine gelince: Bütçe gelirleri de 
giderlere muvazi olarak katma ve genel bütçe 
bir arada 28 milyar 291 milyon lira olarak tah
min olunmuştur. Bütçe Komisyonunda yapılan 
ilâvelerle birlikte 28 milyar 853 milyona çık
mıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtımız 1970, yıl
lık programında 1970 gelirlerini istikraz hariç, 
26 milyar lira tahmin etmiştir, iki tahmin ara
sında 2 milyar 350 milyon liralık bir fark mev
cuttur. Sayın Maliye Bakanımız öğleden evvel 
yapmış olduğu sunuş konuşmasında da verdiği 
bilgiden anladığımıza göre bütçe tasarısındaki 
gelir tahminleri yeni finansman tedbirleri he-
sabedilmek suretiyle yapılmıştır. Plânlama ile 
bu tahminler arasındaki fark bundan doğmak
tadır. Bunun delâlet ettiği mâna şudur: 2 mil
yar 300 milyon lira civarında ek finansmana ih
tiyaç vardır ve bu finansman bu yıl bâzı ek 
vergi tedbirleri ile karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ek finansman tedbir
leri hakikaten düşünüldüğü gibi veya söylen
diği gibi eksiksiz olarak yürütülebiidiği tak
dirde bu tahminin de gerçekleşmesi bize göre 
mümkündür. Bütün mesele bu tedbirlerin za
manında alınmasına bağlıdır. 

Bütçe denk midir? Buna da göz atmakta 
fayda vardır. Hükümet bütçe açığını 600 mil
yon lira olarak göstermiştir. Bir balama eğer 
yeni anlayış içerisinde mütalâa etmek lazımsa 
bütçe açıklarını - bunu da açık saymamak lâ
zım - çünkü; istikrazları artık maliyeciler bir 
nevi normal vergi geliri gibi gelir saymakta
dırlar. Bütçenin istikraz ile kapanacak ksımmı 
açık saymazlar. Ama biz cıe Muhasebe! Umu-
ırijû Kanunumuzun gereği icabı biz bunu açık 
sayıyoruz, açık olarak ifade ediyoruz, Hükümet 
de bunu ifade etmiştir. Fakat bundan ibaret 
değil şüphesiz, biraz evvelce ifade ettim. Geriye 
2 milyar 350 milyonluk bir kısım daha kalıyor. 
Bu da bu anda açıktır, yeni finansman tedbir
leri ile karşılanacaktır bu tedbirlerle karşılaş
tırılıra açık kapanmış olacaktır, karşıîaştırıl-
madığı takdirde bu miktarda bir açık mevcut 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bütçede sanıyorum 
ki - Sayın Erez'e borçluyuz - bâzı samimî ifa
deler vardır. Faraza açığın bu şekilde itiraf 
ve kabul edilmesi üç, dört seneden beri ilk defa 
karşı karşıya geliyoruz, bundan evvelki bütçe-
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lerde Hükümet bunları, hattâ vergi zamları ge
tirdiği yıllarda dahi bunları itiraf yoluna bir 
türlü gitmemişti. Biz zorla açık olduğunu id
dia etmiştik, hattâ aramızda garip şeyler de 
cereyan etti. Geçen yılın Maliye Bakanı bura
da «Muhalefet açığı müzayedeye koyuyor» de
di, çünkü herkes bir rakam ifade etti. Netice
de muhalefetin dediği tahakkuk etti iktidar 
sözcüleri de münakaşaya koymuşlardı. Müzaye
deye koyanların dediği doğru çıktı, münakaşa
ya koymuş olanlar aldanmış oldular. Sebep de 
tabiî münakaşaya korken her halde onlar da bi
liyorlardı, çünkü açık mevcuttu. Ama açığı iti
raf etmek istemiyorlardı. Bu yıl farklı bir du
rum açığın itiraf edilmiş olması bu bize emniyet 
veriyor arkadaşlar. Açık olmak, samimî olmak 
hakikaten güven doğuran bir hâdisedir. Açık 
olabilir, bir Devletin bütçesinde bunu saklama
mak lâzım, inkâr etmemek lâzım. Bir dert var
sa bunu ortaya koymak tedbirini düşünmek lâ-

. zım. Yoksa kapatmak, gizli tutmak vesaire bir 
şey yapmaz, nihayet birkaç ay sonra meydana 
çıkar ve yapanlar mahcup duruma düşer ve arz 
ettiğim gibi bu şekilde açığın itiraf edilmiş ol
masından cidden memnuniyet duyuyoruz ve 
ayrıca yine Hükümetin bu suretle bir derleme 
ve toparlanma ihtiyacını duymuş olduğunu da 
gösteriyor. Bu da ayrıca hayırlı bir işarettir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda üzerinde 
durulması gereken bir husus daha var. Bu da 
yıl içerisinde alman karşılıksız ödeneklerdir. 
Bütçe açıkları konuşulurken daima bu mevzuu 
da hatırda tutmak lâzım. Bilhassa son yıllarda 
bizim bütçemizde yıl içerisinde büyük hareket
ler olmaktadır. Son yıllarda çeşitli ihtiyaçlar 
için veya kanunlarına göre Maliye Bakanlığı
nın kararı ila kaydolunan ek ödenekler önemli 
bir miktara ulaşmıştır. 1964 te 580 milyon lira 
olan ek ve olağanüstü ödenekler 1965 te 1 mil
yar 163 milyona çıkmıştır. Yani bütçe kabul 
edildikten sonra sene içerisinde alman yeni öde
nek. 1967 de 962 milyon. 1968 de 2 milyar 355 
milyon. Bütçeden sonra iki milyarın üstünde 
bir ek ödenek almaya mecbur kalıyoruz. 1969 
da da benim tesbit ettiğime göre 1,5 milyara 
yaklaşmıştır. Sayın Maliye Bakanı öğleden ev
vel 800 küsur milyon ifade etti, yalnız Aralık 
ayı sonuna- kadar olan rakamı verdi. Halbuki 
geçen ay biz beş, altı yüz milyon civarında ek 

ödenek kanunları kabul ettik. Muhterem arka
daşlar, bu ödeneklerden bir kısmının bütçenin 
hasırlanması sırasında bilinen ihtiyaçlara taal
lûk ettiğine şüphe yoktur. Bütçe samimiyeti 
kaidesi bütçenin hazırlanışı sırasında bilinen 
veya tahmin edilen giderler için noksansız öde
nek konmasını gerektirir. Bu kaideye uymıyan 
davranışları plân ve program fikri ile de bağ
daştırmak mümkün değildir. Ayrıca Bütçe Ko
misyonunda bakanlıklar bütçesi raportörlerinin 
ileri sürdükleri teklifler zaruri mahiyette olan 
bâzı ihtiyaçların karşılığının bütçeye konulma
dığını ve bunlar için yıl içinde Hükümetin ek 
ödenek istemek zorunda kalacağını ortaya çı
karmıştır. Bu, bu seneye mahsus değil, birkaç 
seneden beri tekerrür ediyor ve yıl içerisinde 
alman ek ödeneklerin biraz evvel rakamlarını 
verdim, yüksek miktarlara çıkmasının sebebini 
gösteriyor. Daireler sene içerisinde istenen öde
neği alamıyorlar, bütçeyi biraz nisbi dahi olsa 
dengede tutmak için bunu vermiyoruz. Ama 
yıl içerisinde Ödenek almaya mecbur kalıyor
lar. Hattâ öyleki bu yıl gördük birçok öğretme
nin, öğretmenler için mevcut tahsisat kâfi gel
memiş, aylıklarını karşılamak için ek ödenek 
verdik ki, bizim Muhasebei Umumiye Kanunu
muzun prensiplerine uymıyan bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada birikmiş 
açıklar üzerinde de durmak istiyorum; bunların 
gerek malî durumumuza ve ekonomimiz üzerin
deki olumsuz etkileri büyük olmaktadır. Bütçe 
açıkları sürekli bir hal alması ve yıldan yıla 
büyümesi cidden tehlikeler yaratıyor. 1964 ten 
bu yana bütçelerimiz 1967 hariç açık vermiş
lerdir. 1964 bütçemiz 600 milyon açık vermiştir. 
Bu şahsan benim mesuliyette bulunduğum yıla 
aittir. 1965 bütçemiz 900 milyon, 1966 bütçemiz 
700 milyon, 1967 aşıksız kapanmış. 1968 büt
çemiz 966 milyon, 1969 bütçemiz bizzat Hükü
metin yaptığı talimine göre Plânlamanın yap
tığı tahmine göre 1 milyar 750 milyon lira gi
bi muazzam bir açıkla kapanacaktır. Ve son 
birkaç senenin açığı, birikmiş açığı da 3 milyar 
300 milyondur, istikraz veya başka bir kaynak 
ile karşılanamayan bu açıklar biriktiği ve Hazi
ne borcu şekline gelmekte, Hazine ise bunları 
ya Merkez Bankası avansları ile kapatmakta. 
Bir kısmını da alacakları, yani istihkak sahip
lerini Maliye dairesinin kapılarında bekletmek 
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suretiyle halletmektedir, Bunun her ikisi de 
hem malî itibarımız ve hem de ekonomik duru
mumuza olumsuz etkiler yapan olaylardır. Büt
çenin Hasineye bu suretle devrettiği açık 1964 
te 1 milyar idi, 1C63 senanda Eylül ay= içeri
sinde 5,5 milyara çıkmış tır. Bmrim Hazinemiz 
- tükenmez zannedilen Haşine - 5;5 milyar açık
la çalışmaktadır, Ye bunlardan bir kısmı istih
kak sahiplerine takıntı halinde kalmıştır öde
yememektedir. Bir kısmını da Merkez Banka
sından aldığı avamlarla kapatmıştır, Bir kıs
mını da kendisinde bulunan emanet paralar kul
lanmak suretiyle karşılamıştır. 

Muhtereu ?V!,-,b>m *' .\ ,z r^ddarımn bu 
şekilde de r r -d . bm b ' i dmas. b^ i mm-vH ge
niş ölçüde ?<v\ fkiT: s: - • .d "m / r. Aç/k 
finansman1 dedi£; m -, ç\":>"dr "üıo -k z Bnnkası 
kanadını şorlamak veya öteki kanallardan borç 
para almak veya. bor.} takmak suretiyle olmak
tadır. Bütçe açıklarını bu sene kapatmaya ça
lışırken hiç şüphesiz birikmiş olan bu açıkları 
da düşünmeye mecburuz. Çünkü 1970 bütçesi
ni açîk cv ^ "~ 'mk ^ b "~r,', omu rırtmda 
5,5 mily •, 3 " xbm a \ ide 1 T / <b ns>'-
cJtts-Lr. E"~r " t -r o " " 5" ' z " t r o"m' 
gım; k ha"x < c' " " ' ' ,~ " T ^T r. ^1" r>;ı i-
bi î l - . n r ı ; , 3 . h'- "i '- t--Mı "le*I: 
l?a.v:la"' ve 7 ^ d... *° ~: <-•; -,e c k~bı mesa-
lihi, - ı m ~ k , - ' : - V 1- - k s "> b i 
letmeye r, <m "' :: "" ~: c -1" " < r-eso'e-
y", bu t ı j " " „ ' " - "' 'c :. ' ^ aıa-
da umdm > 1 > im ' <rn >;d; 
icabeder. 
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Bankası, Devlet Hava Yolları, Kömür İşletme
leri gibi kurumlar büyük sararlarla kapatmak
tadırlar bilançolarım. Ve bu yüzden tüm halin
de diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin yarat
ı ğ ı kaynaklar maalesef önemsiz kalmaktadır. 

Ezcümle isletmeci kurumlardan kâr elde 
edenlerin sağladıkları kâr 1965 te 663 milyon 
iken, 1968 de 1 milyar 366 milyona çıkmış. Bu
nu memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. Yani iş
letmeci kurumlardan kar edenlerden bir kısmı
nın kârında büyük bir artış görüyoruz, % 100 
ün üstünde bir artış görüyoruz, Ama buna mu
kabil zarar edenlerin zararları da aynı şekilde 
büyümüştür. 1965 te 400 milyon elan bu zarar 
1968 de 750 milyona çıkmıştır. Burada da yine 
bir misline yakın bir artış vardır. Bu suretle 
bunların net kârları 600 milyon gibi cüzi bir ra
kama inmektedir. Yine iktisadi işletme açıkla
rının bir . türlü bertaraf edilmemesi ve yarattık
ları kaynağın sahip bulundukları imkânlar kar
şısında önemsiz kalması sebebiyle bu teşekkül
ler borç ödemeleri ve yatırımları için her yıl 
genel bütçeye daha fasla yük getirmektedirler. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansman ihti
yacından 1967 de 613 milyon lirası bütçeden 
karşılanmıştır. 1968 de 807 milyon lirası bütçe
den karşılanmıştır. 1969 ela 1,5 milyar lirası 
bütçeden karşılanmıştır. 1970 te de mevcut öde
neğe göre 1 milyar B00 milyon liralık yardım 
yapacağız, yani bütçe karşılamaktadır. 

Bir başka örnek daha vermek istiyorum, 
program rakamlarından öğrendiğimize göre 1970 
yılında 4,686 milyon lira tutarında yatırım ya
pacak İktisadi Devlet Teşekkülleri. Bu sevinile
cek bir seviyedir. Bundan eday ı Hükümeti 
tamik e irmek isterim, Ancak, bu iktisadi Dev
let Teşekkülleri aynı yılda bütün ödemelerini 
karşılamak için 6 milyar 193 milyon liraya muh
taçtırlar. ödemeleri bu miktara varıyor. Bu
nun ifade ettiği mâna sudur: 4 milyar 686 mil
yon yatırımdan bir kuruşunu dahi karşılaya
madıkları gibi diğer ödemeleri için, borç öde
meleri veyahut da açıklarını kapatmak için ay
rıca 1,5 milyara yakın bir açık kalıyor. Yani 
yatırımlarının tamamını borç edinme veya dış 
finansfan yolu ile karşılıyorlar, ve hattâ bunun
la iktifa etmiyorlar diğer cari işletme açıklarını 
dahi yine dış borçlanma yolu ile veyahut bütçe
den yardım alma yolu ile karşılıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
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100 milyar civarında bir millî varlığa sahi-
bolan bu kuruluşların elde edecekleri kârlarla, 
devlet bütçesine destek olmaları gerekirken. 
yeni yatırımları ve hattâ cari muamelelerden 
•doğan işletme sararlarını karşılamak için dev
let bütçesine yük olmaları, üzerinde önemle 
'durulması gereken bir mesele halinde kalmakta 
devam ediyor. 

G-eçsn yıl da söylediğimiz gibi, 1964 yılın
da kabul edilen 44D sayılı Kanun, bu teşekkül
lerin kârlılık ve verimlilik esaslarına göre ça
lışmasını hsdef tutuyordu. Bu teşekküllerin 
bünyeleri ıslah edilecek, sermayeleri tamamla
nacak, bu kuruluşların başına kabiliyetli in
sanlar bulunacak, sevk ve idare, personel işle
ri, muhasebeleri modern işletmecilik icaplarına 
uygun bir hale getirilecekti. 

Aradan yıllar geçmesine rağmen, A. P. ikti
dar?. bu ıslahatı gerçekleştirememiş ve yeniden 
düzenlenme isini, yürütüp bir sonuca götüre-
memiştir. Kaynak yaratması beklenen bu te
şekküller, kötü idare yüzünden kaynak israf et
mektedirler. Ve devlet bütçelerinin açıklarının 
büyümesine daha çok bunlar sebebolma&ta-
dırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
1970 programında yer alan ve iktisadi dev

let teşekküllerinin kurulacak bir holdinge bağ
lanmasını öngören tedbiri, hemen karar veri
lecek bir konu olarak görmüyoruz. Kuruluş 
maksatları birbirinden farklı olan iktisadi ka
mu teşekküllerinin hepsini, bir holding etrafın
da toplamanın ne ölçüde yararlı olacağı tartışı
lacak bir konudur. Birinci kalkınma plânı ha
zırlanırken, yüksek plânlama kurulunda bu tar
tışma yapılmış ve sonunda böyle bir teşebbüsün 
faydalı olmıyacağı neticesine varılarak vazge
çilmiştir. Şimdi aynı teklifin yeniden getü-ilmiş 
olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, çok çeşitli 
yönleri olan bu konu hakkında verilecek kara
rın ciddi tetkiklere ve ilmî araştırmalara da
yanması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet programında izlenecek malî politi

ka şu suretle tarif olunmuştur: «Maliye politi
kamız topyekûn kalkınmamızın sıhhatli ve sü
ratli olarak gerçekleşmesini ve ekonomimizin 
enflâsyon, resesyon deflasyon gibi • arızalardan 
uzak kalarak istikrar içinde gelişmesini sağla

mak, artan millî gelirin vatandaşlar arasında. 
âdil ve dengeli olarak dağılmasına yardımct 
olmak esasına dayanır.» 

Kalkınma plânlarımızın hedefleri göz önün
de bulundurularak tesbit edilmiş olan bu poli
tika ile tamamen mutabıkız. Güven Partisi ola
rak, kuruluşumuzdan bu yana, kalkınma ham
lesi içinde bulunan memleketimizde izlenmesi: 
gereken malî politikanın bu esaslara dayanma
sını müdafaa etmiştik. Bugün içinde bulundu
ğumuz malî ve iktisadi güçlükler de aslında. 
bu esaslara uyulmamış bulunmasından doğmuş
tur. Bu esastan hareket edilerek ek finansman. 
ihtiyaçlarının vergi tedbirleriyle karşılanması
nı da esas itibariyle, yerinde görüyoruz. Bu 
prensipler, daha açık surette, 1970 yılı kalkın-
ma programında da ifade olunmuştur. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçe Komisyonunda 
yaptığı takdim konuşmasında (ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının temel ilkelerinde de be
lirtildiği gibi kamu harcamalarının finansman 
kaynağı vergi gelirlerimiz olacaktır. Plânın 
1970 yılı için öngördüğü gelir hedeflerine 
ulaşma gayretimizi bu prensip içinde değerlen
dirmiş bulunuyoruz.) (Yeni finansman kay
nakları ile ilgili tasarılar yakında Meclise sunu
lacaktır.) dedikten sonra, ek finansman sağlı-
yacak kaynakların seçiminde gözetilecek esas
ları sıralamıştır. - Ki bu konuşmayı Sayın Ba
kan öğleden evvel burada da tekrar ettiler -
Buna göre, talep fazlalığı ^die"r11elîek, yenfTed-
birlerle, yüksek gelir gruplarının harcamaları 
içinde yer alan lüks sayılacak maddeler ve 
hizmetler, dayanıklı tüketim malları, vergilen
dirilecek, vergi sistemi modern bir hale getiri
lecektir. Fakat, Fiilî tedbir olarak da istihsal 
vergisinin artırılması için Hükümete yetki ve
ren bir tasarı getirilmesi ile iktifa olunmuştur. 
Yine Sayın Maliye Çakanının Bütçe Komisyo
nunda verdiği izahattan anlaşıldığına göre, ver
gi ıslahatına teşebbüs edilmekle beraber, bu yıl 
ihtiyaç duyulan ek finansman vasıtalı vergilere 
yapılacak zamlarla karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kamu giderlerini karşılamak için vergiyi, 

gerek sosyal ve gerekse ekonomik bakımdan 
çok zararlı sonuçlar doğuran açık finansman 
usulüne tercih ettiğimizi her vesile ile söylüyo
ruz. 
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Vasıtalı vergilerin de mutlak olarak, adalet

siz vergiler olduğunu ve bunlara hiçbir suret
le, başvurulamıyacağmı iddia edenlerden deği
liz. Vergi tekniğindeki gelişmeler vasıtalı ver
gilerde ayırma prensibinin uygulanmasına ve 
bu vergilerin, malî güce hitabedebilir vergiler 
haline getirilmesine, imkân vermiştir. Modern 
vergicilikte iyi düzenlenmiş bir vasıtalı vergi
ler sistemi, vasıtasız vergiler yanında bir mem
leketin vergi sistemini âdil bir bütün haline 
getirebilir. 

Ancak, Güven Partisinin programında da 
ifadesini bulduğu gibi, vergi sistemimizin, ver
gi yükünün fertler ve zümreler arasında âdil 
bir surette dağılmasına imkân vermesi için, 
doğrudan doğruya vergi ödeme gücüne hitabe
den vergilerle, vasıtalı vergiler arasında, vergi 
adaletiyle iktisadi icapları bağdaştıran bir nis-
bet kurulması icabeder. Yeni vergiler konur
ken, daima bu nisbetin muhafazasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca, birinci derecede ihtiyaç 
maddesi olmasalar dahi, istihsâl vergisi mev
zuuna giren maddelere yapılacak zamların ve
ya diğer vasıtalı vergilerin artırılmasının fi
yatlar ve maliyetler üzerinde olumsuz etkiler 
yapması tabiîdir. Geçmiş tecrübeler, bu vergi
lerde yapılacak artırmaların, fiyatları ve mali
yetleri yükseltmek suretiyle, bir maliyet enf
lâsyonu doğurduğunu ve hayat pahalılığını ar
tırdığını göstermiştir. 

Enflâsyon ve geçim sıkıntısını önlemek üze
re, tedbir düşünmek zorunda olduğumuz bir 
dönemde, bir başka yoldan, bunları kamçılama
nın doğru yol olmıyacağına kaaniiz. 

Bu sebeple ek finansman ihtiyacının kar
şılanması için Vasıtalı Vergilere lüzumundan 
fazla yüklenilmesin! daha çok bu nedenle doğ
ru bulmuyoruz, ve biz bunun zararCı olacağına 
kaaniiz. Kanaa'timizcs bu Susuşta, yan açıkları 
karşılama konusunda tutulması lâzımgelen sa
lim yol şudur: Bir defa vergi sisteminde başla
mış olan İslâhatı tamamlamak lâzımdır. Vergi 
Vergi ziyamı önliyecek tedbirleri kuvvetlendir
mek lâzımdır. Vergi dairelerini vergi mura
kabe organlarını güçlendirmek lâzımdır. Mahallî 
idareler maliyesini süratle ıslah etmeye mecbu
ruz. iktisadi Devlet Teeşkkülermin artan öüçü-
de kaynaik yaratacak duruma getirmek ve israf
ları önlemek lâzımdır, 

Muhterem aıkadaşlar, bu tedbirlere başvu
rulmadan her akla geldikçe Vasıtalı Vergileri 
artırma yoluna gitmenin zararları aşikârdır ve 
bu son teşebbüs sonunda da bunun neye mal 
cCacağmı kısa zamanda maalesef göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, plân finansmanına ge
çiyorum. Bütçenin yanı başında kalkınma plâ
nının tüm olarak finansmanı da önemli bir me
selle olardk önümüzde bulunmaktadır. Plân 
müzakeresinde de grup sözcülerimiz mevcut 
kaynakların plân döneminde yatırımlar için 
harcanacak 119 milyarı karşılamaya yeterli ol-
mıyacağını ve ek kaynağa ihtiyaç duyulacağını 
belirtmişlerdi. İkinoi Plân döneminin 3 ncü yı
lında bulunuyoruz. Gerek kamu sektöründe ve 
gerekse özel sektörde cebri ve gönüllü tasarruf
ların dış kaynakların devamlı surette plân he
deflerinin gerisinde kaldığını görüyoruz. Açık 
finansmana başvurulmuş ve vurulmakta olması
nın âmillerinden birisi de budur. Acık finans
manına gidilmesi ise hem ekonomik dengeyi ve 
bem de istikrarı bozmamaktadır. Yatırımlar 
bâzı sektörlerde elde edilen kalkınma hızı ba
kımından plân hedeflerine ulaşıCta dahi ekono
mide dengenin bozulması fiyat istikrarının mu-

dilememesi gerçek bir kalkınmanın ta
hakkuk etmesine imkân bırakmamakta ve buna 
jpjgel olmaktadır. Bunu 1970 programında Hü
kümet de açıik şekilde itiraf etmiştir. Bu se
beple arkadaşlarıma mütemadiyen bu programı 
refere ediyorum; çünkü Hükümetin itirafını 
ve tasdikini taşıyan bir vesikadır. Ve arz etti
ğim hususları orada daha açık şekilde görme
niz mümkündür, öteden beri önemle üzerinde 
durduğumuz ve şikâyöt ettiğimiz bir hastalığın 
Hükümetin imzasını taşıyan resmi bir vesikada 
kabul ve teyidedilmiş olması da bu görüşleri
mizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkar
maktadır. 

Muhterem aıkadaşlar, 1970 programının ön
gördüğü gibi kaynakları harekete getirmeye 
meşhuruz. Bakın bunun için plân neler tavsiye 
ediyor. Aynen bizim yaptığımız gibi; şimdi de
ğil, birkaç yıldan beri yaptığımız gibi. «Vergi 
reform çalışmalarını hızlandırmak lâzım, vergi 
dairelerini ıslâh etmek lâzım. Vergi ziyamı ön
lemek lâzım. Vergi kazasını ıslah etmek lâ
zım. Döviz gelirlerini artırmak, gönüllü tasar
rufları teşvik edici tedbirler almak, sermaye pi-
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yasasını kurmak, bankacılığı ıslâh etmek, ik
tisadi Devlet Teşekküllerini düzenleme işini ta
mamlamak:, harcamalarda âzami tasarruf sağla
mak israfı önlemek hizmetlerin verimliliğini 
artırmak, murakabeyi etkili bir hale getirmek. 
Hükümetin hemen bütçe ile aynı günlerde hasır
ladığı programda bunlar yazıüı, Hükümet o prog
ramda bunları yasmakta ama bütçe ile getirdiği 
teklifler bundan biraz farklı teklifler olmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu tedbirlerin he
men hepsi ile mutabakat halindeyiz. Yıllardan 
beri biz de bu tedbirfler üzerinde İsrarla dur
duk ancak önemli olan husus bunları tesbitten 
ibaret değildir, bunları eksiksiz olarak yerine 
getirmektir. 

Fiyat istikrarı : 
Muhterem arkadaşlarım, Kalkınma Plânı

mızın hedeflerinden birisi de fiyat istikrarıdır. 
Gerçek ve dengeCi bir kalkınma için fiyat istik
rarı şarttır. Hükümet programında da fiyat is
tikrarı vaidolun muştur. Yıllık programlarda 
genel fiyat istikrarının 'sağlanması ve korunması 
içinde yine çeşitli tedbirler öngörülmüştür. 
Bilhassa 1970 programında fiyat istikrarına 
geniş yer verilmiştir. Buna mukabil fiyat is
tikrarı bakımından fiilî durum nedir? Mem
leketimizde plân öncesi döneme göre nisbî bir 
fiyat istikrarı vardır diyebiliriz. Ancak fiyat 
artışlarının sürekli bir hal alması nisbî istik
rarı tesirsiz bir hale getirmiş ve zamanı ile 
ekonomideki dengesizliğin büyümesine yol 
açmıştır. Toptan eşye fiyatları 1963 fiyatları 
ile, 1965 te 8,9 artış göstermiş, 1966 da yıllık 
artış 4,8; 1967 de 7,6; 1968 de 4,6; 1969 da da 
bir hesaba göre 6, bir hesaba göre 4,5 oranında 

/veyahut 4,8 oranında bir fiyat artışı tahakkuk 
etmiştir. Böylece 5 yılda % 32 oranında fiyat
larımızda bir artış olmuştur. Bunun delâlet et
tiği mâna tabiî o nisbette para değerimizin düş
mesidir, 

Geçim endekslerindeki yükselişler bu oran
ların biraz daha üstündedir. Bu manzara dört 
nala, bir enflâsyon manzarası göstermese bile 
para değerinin düşmesi sonucunu doğuran bu 
artışların zararlı neticeleri şimdiden kendilerini 
göstermeye bağlamıştır. Evvelâ sürekli fiyat ar
tışlarının sonucu olarak hayat pahalılığı süratle 
artmakta ve geçim zorlaşmaktadır. Vatandaş 
kütleleri hayat pahalılığından şikâyetçidirler. 

Hayat pahalılığı ile ciddi bir mücadele de maa
lesef yapılmamıştır, yapılamıyor ve korkarım 
ki yapilamıyacak da. Çünkü Hükümet hayat 
pahalılığı ile mücadele hususunda kesin bir ka
rar sahibi değildir ve liberal ekonomide zan
nediyor ki hayat pahalılığını ortadan kaldır
mak için mücadele edilemez. Halbuki en ilmi 
mücadeleyi en iyi mücadeleyi böyle bir eko
nomik sistem içinde iktisadi tedbirlerle yap
mak mümkündür. Tabiî idari tedbirler, yasak
lar konmak suretiyle değil, iktisadi tedbirler* 
almak suretiyle. 

Bugün şehirlerimiz süratle büyüyor. Şe
hirlerimiz büyüyünce şüphesiz istihlâk art
maktadır. Fakat bunu karşılıyacak depolar, yol
lar, kredi ve saire gibi birçok tedbir düşünmek 
lâzım bunları düşünmezsiniz elbette otomatik-
man fiyatlar büyüdüğü zaman bunu birkaç ta
ne aracının sorumluluğu içinde görmemek lâ
zım. Asıl bunu Hükümetin sorumluluğu içeri
sinde görmek lâzımdır. Aracı fırsat bulduğu za
man elbette nihayet o kazancım sağlıyabilir. 
Şahsi menfaatini düşünür, Ama umumi menfaati 
düşünecek Hükümet müstehlikin menfaatini,, 
müstahsilin menfaatlerini telif edecektir ve anor
mal kazançlara zemin hazırlamıyacaktır. Daha 
doğrusu bu imkânı ortadan kaldıracaktır, Ya-
pılamıyan budur, halbuki yapılması kolay ve 
mümkündür bizim kanaatimize göre. 

Muhterem arkadaşlar, sürekli fiyat artışları 
isçi ve memurlarımızın ücretlerini de zaman 
zaman bunlara yapılan zamları tesirsiz hale ge
tirmiştir. Şimdi personel kanunu ile memurları
mıza yeni zamlar yapmayı düşünüyoruz. Ama 
fiyat artışları ile hayat pahalılığı ile ciddi bir 
mücadele sürekli bir mücadele yapmadığımız 
takdirde bu yapılan zamlar ve belki altı ay son
ra bunlar bir nevi yapılmamış hale gelebilir, du
rum değişebilir. 

Sürekli fiyat artışlarının ihracata yaptığı 
olumsuz tesir de yine tehlikeli olmaya başla
mıştır. Fiyat artışları neticesi olarak, ihracat 
malı tarım ürünlerimizin maliyetleri artmakta 
ve bu malların milletlerarası piyasadaki fiyat se
viyesine yaklaşmaktadır. Aradaki kâr payı azal
dıkça köylü ve müstahsil vatandaşın eline ge
çen miktar da düşmektedir. Muhterem arkadaş
lar burada mühim bir noktaya dikkatinizi çek
mek istiyorum. Sürekli fiyat artışları ile pa
ramızın dâhildeki fiyatı düşerken döviz kuru 
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sabit kalmıştır. Bunu biraz daha açarak ifade 
edeyim. Muhterem arkadaşlar, bugünkü döviz 
kurları, istikrar kararlarının alındığı 1958 de 
tesbit edilmiştir. Resmî döviz kurlarımız o gün
den bu yana bilhassa ihracat mallarımız için ki 
büyük bir kısmı tarım mahsulleridir. Bu kur 
değişmemiştir. Memleketimizde fiyat artışları 
sonunda maliyetler mütemadiyen yükselmek
tedir. işçilik artmakta gübre fiyatı artmakta, 
nakil vasıtası fiyatı artmakta, geçim şartları 
artmakta bu yüzden çiftçimizin maliyetleri 
yükselmektedir. Halbuki bu fiyatlar döviz ku
runa göre resmî döviz kuruna göre tekerrür et
tiği için ihraç fiyatları değişmemektedir. Bu 
yüzden tavana yaklaşmış durumdayız; hattâ 
bâzı haller d 3 bugün tavan aşılmıştır, yani çift
çimiz maliyetinin altında bir fiyatla satış 
yapmaya mecburdur, Ama bunu TI?/JÜ devam 
ettirir dersiniz. Çiftçimizin, köylümüzün bora 
ödeyemez hale gelmesi bunu ortaya koyu
yor. Demek ki, açıklarını bankalardan al
dığı kredilerle kapatabiliyor ve o yüzden borç 
ödeyemez haldedir. Bu döviz kuru değişme
dikçe zirai mahsûllerimizin fiyat seviyesi 
olduğu gibi kalmaya mahkûmdur. Böyle ka
lınca da dediğim gibi fiyat artışları maliyet 
artışları yüzünden köylünün eline geçen para 
günden güne düşmüştür ve düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, kur 1958 ele tesbit 
edilmiştir. 1958 den bu yana fiyatlarımızda 
% 89 e yakın bir artış olmuştur. Halbuki 
1958 de ihraç fiyatları ne ise zirai mahsûlle
rimizin tütünün, üzümün, incirin, pamuğun 
bugün de fiyatları % 80 oranında yiiksslme-
miştir. Tavan sabit, kalmıştır. Maliyet
ler % 80 nisbetinde yükselmiştir, fiyat ar
tışı nisbetinde maliyetler yükselmiş fakat satış 
fiyatı değişmemiştir. 

Dış seyahat dövizlerine turist ve işçi döviz
lerine fiyat artışları zaruretiyle bugün farklı 
kurlar tatbik ediyoruz. Yine sanayi maddeler 
ihracatına vergi iadesi yoliyle resmi kurun 
üstünde bir kur uyguluyoruz. 

ithalât dövizlerini çeşitli yollarla pahalı-
laştırıyoruz. Buna mukabil köylümüzün geçim 
kaynağı olan tarım mahsûllerine 1958 den 
bu yana değismiyen bir kur uyguluyoruz. Bu 
durum tarım ürünlerimizin büyük bir kıs
mında destekleme tedbirlerini de etkisiz halo 
getirmiştir, getirmektedir. Çünkü destekie-
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me tedbirinde zaten tavanın üstüne çıkmak 
mümkün olmadığı için müessir bir destekleme 
yapmak imkânı kalmıyor. Bu durumumuzun 
köylümüzü müstahsilimizi perişan hale getir
diği muhakkaktır buna göz yumulamaz, Baş
langıçta da arz ettim; 

Zaten tarım alanında gelişme hızı nüfus 
artışının dahi altında kalmıştır, bilhassa son 
yıllarda. Ar aşıra Türkiye'de 1 - 5 yılda bir bol 
yağışlı sene, olmaktadır, bu bol yağışlı se
nede gelişme hızı birdenbire yüzde 10 gibi 
bir miktara, seviyeye çıkmakta ama ondan 
sonra üç sene, dört beş sene mütemadiyen 
ve muntazaman nüfus artışının altında dahi 
kalmaktadır. Bir de buna fiyat politikasından 
doğan hakikaten köylüyü ve müstahsili ezen, 
Bütçe Komisyonunda da ifade ettim, ben bir 
kelimeden hoşlanmıyorum, şu sebeple hoşlan
mıyorum çünkü bir ideolojik mâna taşımaya 
başladı, sömürmeden bahsediliyor, onu bir 
başka mânada kullandıkları için, kullanmak 
istemiyorum, ama köylümüz ve nrustahsılmıı-
mız hakikaten bu politika yüzünden ve ta
rıma gereği kadar önem vermememiz, vere
mememiz yüzünden ezilmektedir. Bunu ka
bul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi ve sosyal 
bakımlardan çok vahim neticeler doğuran bu 
dengesizliğin üzerine eğilmek ve yeni karar
lar almak görüşümüze göre kaçınılmaz bir 
hale gelmiştir. Hükümet bir dsvalüsyona ta
raftar olmadığını ifade etmiştir. Ancak bir 
devalüasyondan kaçmanın da tedbirleri ve 
şartları vardır. Bu tedbirler alınamadığı ve 
ve dengesizlik bertaraf edilemediği takdirde 
nüfusumuzun yüzde 65 ini teşkil eden ve ge
çimini tarımdan sağlıyan köylümüzün ıstı
rap ve sefaletine seyirci kalmış oluruz. Yeni 
bir ayarlama ile her şeyin halledilamiyeceği 
tabiîdir. Fiyat istikrarının sağlanması ve mu
hafazasının devamlı bir politika olarak ele 
alınması ve yürütülmesi lâzımdır. Fiyat is
tikrarının korunması için de her şeyden 
evvel açık finansman usulünden vazgsçnıak 
lazımdır. Bütçenin ve Plânın sıhhatli kaynak
lardan beslenmesi lâzımdır. Kalkınma prog
ramlarımızda ve yıllık programlarda fiyat 
istikrarı sağlamak üzere öngörülen tedbirleri 
vardır, bunları azimli şekilde ve zamanında 
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yürütebilseydik bu durumla karşı karşıya kal-
mıyacağımız muhakkaktı. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de bölgelerara-
sı dengesizlik üzerinde durmak istiyorum. 
Bir bütün halinde kalkınmayı engelliyen 
âmillerden birisi de bölgelererarası denge
sizliğin davam etmesi, hattâ büyümesidir. 
Yurdumuzun Doğu ve Batı bölgeleri arasın
da gelişme bakımından farklar mevcuttur. 
Yurdumuzun Doğu, Güney - Doğu bölgeleriyle, 
Orta - Anadolumuzuîi Karadenizin bâzı kesim
leri iktisadi, sosyal ve kültürel bakımlardan 
nispeten geri ve fakir kalmıştır. Bu farkı azalt
mak için safedilen gayretler maalesef yeterli 
olmamıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtınca ge
çen yıl toplanan rakamların ortaya çıkardığı 
gerçek şudur: Türkiye'nin en çok gelişmeye 
muhtaç 22 ilinde, ki bunlar sadece doğu illeri 
değil bunlar içerisinde Orta - Anadoludan bâ
zı iller faraza Sivas, Trakya'dan da Edirne 
dâhildir, Devletin ve Devlete bağlı iktisadi te
şekküllerin yaptıkları yatırımların toplam 
yatırım içindeki oranı bu bölgelerde 
yaşıyan nüfus oranının dahi altında kalmakta
dır. Nüfusun yüzde 24 ü bu bölgelerde yaşa-
maktacü:', buna, makabil Devlet yatırımlarından 
ancak yüzde 15 nisbetinde hisse almıştır. Bunu 
geçen yıl rakam ile de ifade ettik. Bu nisbetsizli-
ği, dengesizliği azaltmak şöyle dursun bilâkis bü
yütmesi tabiîdir. Ve bu dengesizlik maalesef bü
yümektedir, gerçek budur. Bu gerçeği inkâr et-
memelk lâzımdır. Temel tesislerin eksik olması 
özel teşebbüsün de bu bölgelere gitmesine mâni 
olmaktadır. Tersine bu bölgelerden gelişmiş böl
gelere akın vardır. Muhterem arkadaşlar, 
nasıl az gelişmiş memleketlerden gelişmiş mem
leketlere sermaye akımı, müteşebbis akımı var
sa bir memleket içerisinde de az gelişmiş bölge
lerden gelişmiş bölgelere böyle bir akım vardır. 
Biraz daha müşahhas halde ifade edeyim. Fara
zi Van'da, Bitlis'te şu veya bu şekilde çalışa
rak beş, on kuruş sahibi olan kimse orada bir 
yatırım yapmamaktadır. Çünkü orada temel 
yatırımlar yoktur, zemin müsait değildir, kâr
lı olmaz o yatırım. Farasiyle doğru İstan
bul'a koşmakta ve orada bir yatırım yapmakta, 
otel yapmakta, fabrika yapmaktadır. Benim 
hemşehrilerimden istanbul'da fabrika sahipleri 
vardır. Canım bunu getirin Van'da yapın der
seniz hesap çıkarırlar, zarar ede£ orada nasıl 

yapayım derler. Ve mütemadiyen az gelişmiş1 

bölgelerden böylece gelişmiş bölgelere beş - on 
kuruş sahibi olan gitmekte ve gittikçe fakirleş-
msktedir. Bir emme - basma tulumbası gibi ge
lişmiş bölgeler, büyük merkezler bu fakir böl
geleri çekmektedir. 

Sanayi Batıda birkaç büyük şehir etrafında 
toplanıyor. Üniversiteleri birkaç şehir etrafında 
topluyoruz, kredi müesseseleri birkaç büyük şe
hir etrafında toplanmaktadır. Bu yüzden hattâ 
kredi dağılımında da gelişmeye muhtaç bölge
ler aleyhine adaletsizlikler olmakta, bankaların 
bu gelişmeye muhtaç bölgelerde dağıttıkları 
kredi oralardan topladıkları mevduatın bile 
altında kalmaktadır. Bunu plânlamanın veya
hut bankalar birliğinin topladığı rakamlar orta-
yr, çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, evvelki Mayısta bir 
Parlâmento heyetiyle birlijkte bir NATO gezi
sine gitmiştik. OECD Genel Sekreterim ziya
ret G t çiğimiz saman bize söylediği bu olmuş
tu. «Memleketinizi gördüm yakında -çünkü 
Türkiye'ye çok gelmiş gitmiştir - çok garip bir 
gelişme içindesiniz. Birkaç merkeziniz gelişi
yor, bu birkaç merkezinizin gelişmesi bütün 
Türkiye'nin aleyhinde oluyor. Sadece birkaç 
(merkez etrafında toplanıyor, bu sizin için ya
landa çok büyük problemler doğuracak» demiş
tir. Bu Avrupa'nın yetkili adamlarından biri
sidir. Bir müddet evvel emekli oldu, ayrıldı. 
Fakat sayılır bir iktisatçıdır ve görüşüne iti
bar etmek lâzımdır. Hakikaten Türkiye bu tür
lü bir gelişme içindedir. Konuşmamın başında 
da kalkınma hızımızda artış var, şu var bu var 
ama dengeli değildir, demiştim. Ve bu da bü
yük dengesizlik örneklerinden birisidir maale
sef. 

Muhterem arkadaşlar, bu yıl Hükümet Prog
ramında ve kalkınma programında Doğu böl
gemizin kalkınmasına bir yer ayrılmıştır. Bu
nu memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. Ayrıca 
yine kalkınma programında plânlama içerisin
de bölgesel bir plânlama ve koordinasyon teş
kilâtı kurulmasına karar verilmiştir. Bu da biç 
şüphesiz faydalıdır. Ama gerek Hükümet Prog
ramında gerekse 1970 kalkınma programında 
yer alan bu tedbirleri hiç şüphesiz olumlu kar
şılıyoruz. Ancak bunların Sayın Demirel'in Do
ğu için bundan önce yaptığı vaitler gibi söz-
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de ve kâğıt üstünde kalmamasını ve süratle 
uygulama alanına konmasını temenni ediyo
ruz, Saym Demire! bu mevzuda geniş vait-
ler yapmıştır. Biz bu mevzuda her şikâyet et
tikçe bilhassa gezilerde konuşmalarımıza De
mire! cevap verirdi. Bu sene bütçesinde göre
ceksiniz neler var derdi ama o seneler hep gel
di geçti bütçelerde dediği şeyleri göremedik. 
Korkuyorum bu vait de öyle olacak. 

Muhterem arkadaşlar, devletin bu bölgele
re öncelikle hizmetler götürmesi kamu yatırım
larını, dengesizliği ortadan kaldıracak bir sevi
yeye çıkarması şart olduğu gibi özel teşebbü
sün de buralara yatırım yapması ve bu suretle 
yeni iş ve çalışma alanlarına açılmasına yar
dımcı ve teşvikçi olması lâzımdır. Vergi muafi
yeti, düşük faizli kredi bu hususta yeterli teş
vik tedbirleri olamamaktadır. Daha etkili ted
birlere ihtiyaç vardır. Güven Partisi sosyal 
adalet ve dengeli kalkınma bakımından oldu
ğu kadar yurt bütünlüğü açısından da önemli 
gördüğü bu konu üzerinde kuruluşundan beri 
durmuş ve yapıcı teklifler getirmiştir, münha
sıran bu bölgelerde kurulacak teşebbüslere 
yatırım ve igletme kredisi sağlamakla görevli 
bir kalkınma bankasının kurulmasını geçen 
donemde teklif etmiştik. Bu dönemde de kanun 
teklifimizi yeniden Yüce Meclise takdim ettik, 
arkadaşlarımızdan bu teklife iltifat etmelerini 
rica edeceğiz; 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de para, kredi 
ve mevduat konularına geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hür ekonomi düzeni 
içinde iktisadi faaliyetin mühim bir unsura ve 
kalkınmamızın etkili bir vasıtası saydığımız 
kerdi durumunu bu vesile ile gözden geçirmek 
incelemelerimizin bütünlüğünü sağlamak bakı
mından yararlı olacaktır. Maliye Bakanımızın 
da işaret etlikleri gibi 1969 yılında mevduat 
artışında bir yavaşlama görülmeye başlamış
tır. özellikle ticari mevduat, vadesiz tasarruf 
mevduatında gerilemeler olmuştur. Buna kar
şılık kredi hacmi evvelki yıla kıyasla daha 
hızlı olarak büyümüştür. 1969 yılının ilk sekiz 
aylılr: devresinde mevduat artışının yüzde 5,5 
oranında olmasına karşılık krediler yüzde 10 
oranında artmıştır. 1989 yılının ilk sekiz ayın
da loredilerle 2 750 milyon tutarında krediler 
artış gösterirken, mevduatta sadece 350 milyon

luk bir yükselme olmuştur. Yani mevduatta 350 
milyonluk bir yükselme, buna mukabil kredi
lerde 2 milyar 750 milyonluk bir yükselme. 
Geçen yıl artan krediler daha çok Merkez Ban
kası kaynağından beslenmiştir. Merkez Ban
kası kredileri 1968 yılı sonunda 10 milyar 168 
milyon; 1969 Eylülünde 11 milyar 965 milyon 
olmuştur. 1969 Aralıkmda da Sayın Başbaka
nın basın toplantısında verdiği rakamı aldım, 
13 milyar 112 milyon olmuştur, ilk 9 ayda Mer
kez Bankası kredilerinde bir yıl içerisinde gö
rülen artış rekor bir seviyededir, yüzde 23 dür. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl artan kre
diler daha çok malî amaçla krediler olmuştur. 
Artan Merkez Bankası kredilerinden bir milya
ra yakın bir kısmını Hazine ve diğer resmî te
şekküller almıştır. Bunun yıl sonuna kadar da
ha da artacağı şüphesizdir. Resmî vesikalardan 
derlediğimiz bu rakamlar geçen yıl içinde açık 
finansman yolunun aşırı ölçüde zorlandığını 
aoıkça göstermektedir. Bilhassa bütçe ve Hazi
ne açıkları, diğer kamu teşekküllerinin açıkla
rı ve zararları için bu kaynak cömertçe kulla
nılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kredi konusundaki şi
kâyetler bundan ibaret değildir. Kredilerin ye
tersizliğinden, ihtiyacı karşılıyamamasmdan 
şikâyet var. Yıldan yıla kredi hacmmda önemli 
artışlar kaydedildiği halde kredi ihtiyacı bir 
türlü karşılanamıyor. Kredinin dağılışı ekono
minin ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde 
cereyan etmiyor. Memleketimizde daha çok ti
cari kredi gelişmiştir. Tarım, sanayi ve turizm 
gibi üretken dediğimiz alanlara ayrılan kredi
lerin oranı henüz düşüktür. Ve ihtiyacın altın
dadır. Yurdumuzun gelişmeye muhtaç bölgele
rinde de kredi daha da yetersizdir. 

Zirai kredilerin dağüışmdaki adaletsizlikler 
daha bariz bir haldedir. Zirai kredinin büyük 
bir kısmı henüz bir istihlâk kredisi, donmuş bir 
ihtiyaç kredisi halindedir. Küçük çiftçi borçla
rının usun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmesini 
bu sebeple olumlu karşılıyorum. Buna dair olan 
teklifi Güven Partisi desteklemek kararında
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi Meclis 
Grupnmuz, geçen dönemde tefeciliğin önlenmesi 
ve zirai kredi konusunda, gerekli tedbirlerin 
tesbiti için, inceleme mahiyetinde bir Meclis 
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araştırması istemişti. Yeni dönemde bunu tek
rar etmiştir. Bu incelemenin de faydalı netice
ler doğuracağına eminiz. 

Muhterem arkadaşlar, ekonominin kradi ih
tiyacı ekonominin faiz fiyatı ila karşılanacak
tır. Kredi düzenindeki aksaklıkları gidermek 
üzere gecen yıl olduğu gibi bu yıl da Kalkınma 
Plânında çeşitli tedbirler öngörülmüştür. Birisi 
biraz evvel arz ettiğim gibi ekonominin kredi 
ihtiyacının ekonominin faiz fiyatı ile karşılan
ması. Kredi düzenindeki idari müdahaleleri as
gari hadde indirerek, ekonominin ihtiyacmı eko
nominin kanunlarına göre karşılamak en iyi, 
en faydalı tedbir olacaktır kanaatimize göre. 

Geçen yıl da işaret ettim. Mevduata tatbik 
ettiğimiz bu düşük faiz nisbeti ile mevduat top
lamaya imkân yoktur veyahut yeteri kadar mev
duat toplamaya imkân yoktur. Yeteri kadar 
mevduat toplamayınca elbette ki krediyi istedi
ğimiz şekilde genişletmek de mümkün olama
maktadır. Bu şekilde mevduata verilecek faisi 
ekonomik fais seviyesine getirmeye mecburuz, 
aksi halde tasarruf sahipleri paralarını bâzı risk
leri göze alarak dışarıda kullanma yollarına 
gitmektedirler. 

Sonra yine Plânlamamızın yaptığı, tesbit et
tiği tedbirlere göre Merkez Bankası yatırım 
ve uzun vadeli kredilere daha geniş imkân ayı
racaktır. Merkez Bankası kredilerini ekonomik 
ihtiyaçlarına göre dağıtacaktır. Reeskont me
totları yeniden düzenlenecektir. Selektif kredi 
daha etk'li bir hale getirilecektir. Mevduat ver
gi tedbirleri ile teşvik edilecek, sermaye piyasa
sı tanzim edilecek ihracat, maden bankaları ku
rulacak. Zirai kredi dağıtımı yeni esaslara bağ
lanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bunları böylece sıra
lamaktan maksadım şudur; bunlar tenkid ola
rak yapılmıyor, yapılsın demek de mümkün. 
Ama bunları Hükümet tesbit etmiş program 
olarak yapacaktır diye sıralıyorum. Hakikaten 
bir tenkid ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. 
Yalnız bunun burada tekrar taahhüdedilmesini 
sağlamak için yapıyorum. 

Her sene programlarda bu nevi tedbirleri 
altaîta sıralıyoruz. Ama tatbik görmüyor, ondan 
sonra oturup kredi üzerindeki düzensizliklerden 
şikâyet ediyoruz. Hepimiz bir arada bu şikâyet
leri tekrar ediyoruz. 

Şu halde Hükümet bizim kanaatimize göre 
hiç olmazsa Hükümet veya Hükümete bağlı 
Plânlama Teşkilâtımız, bunları düşünmüştür. 
Düşünüyor, tesbit ediyor program olarak ortaya 
çıkarıyor. Fakat eksik olan şey, bunları uygu-
lam-.yoraz. Uygulayamıyoruz. Bütün dâva bunr 
dan çıkıyor. Onun için Plânlamanın tedbirleri 
bunlardır diye burada huzurunuzda sıraladım. 

Muhterem arkadaşlar, kredi sistemimizin bu 
şekilde ıslahının Hükümet tarafından da ele 
alınmış olmasını hiç şüphesiz olumlu karşılıyo
ruz. Biraz evvel de işaret ettiğim gibi, bütün 
mesele bu tedbirleri yürütmektir. Ama endişe
miz de bu noktadadır. Bu tedbirleri Hükümet 
yürütecek mi. yürütmiyecek mi Yalnız burada 
bir başka endişemi daha ifade etmeye mecbu
rum, birkaç gün evvel kabul ettiğimiz Merkez 
Bankası Kanunu ile biz bu tedbirlerin yürütül
mesini, alınmasını Merkez Bankası organlarına 
bıraktık, 

Orada da ifade ettim, reform, mahiyetindeki 
bu tedbirlerin, sosyal yönü olan bu tedbirlerin. 
Merkez Bankası tarafından yürütülebileceği 
şüphelidir. Bunların Hükümet sorumluluğunda 
olması lâzımdır. Hükümet bilerek mi, bilmiye-
rek mi bize getirdiği, bizim de kabul ettiğimiz 
bir kanımda bu işi kredi gibi çok mühim, eko
nomimizde sayılamıyacak kadar veyahut tartıla-
mıyaeak kadar önemi olan bir mevzuu tamamen 
sorumluluğu dışına çıkarıp bir müesseseye bı
rakmıştır. Muhtar bir müesseseye bırakmıştır. 
Yarın bundan dolayı kimin yakasına yapışaca
ğız belli değildir. Maalesef bu kanunu da ka
bul etmiş durumdayız. Yanlış bir tedbirdir, 
bu noktada da endişem vardır. Belki Hükümet 
burada bir tashih düşünür ve yapması lâzım
dır. Aksi halde kredi meselesinin sorumlulu
ğu dediğim gibi, bir muhtar ve başka nokta
lardan hareket etmek durumunda olan bir mü
esseseye bırakamaz. Bu tamamen Hükümetin 
mesuliyeti altında bir iştir. 

Muhterem arkadaşlar; tedavül hacmına ge
lince : 1965 - 1966 yıllarında aşırı ölçüde artış 
gösteren para arzı kısıtlayıcı tedbirler sonun
da son yıllarda yavaşlamıştır. Bu memnuni
yet verici bir neticedir. Bununla beraber 1969 
yılının son aylarında para arzında yeni bir 
hızlanma görüyoruz. Bir emflâsyonist baskıyı 
artırması bakımından bunun üzerinde hassasi
yetle durmak lâzımdır. 
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Emisyon haomına gelince : 20 Aralık tarihi 
itibariyle tedavüldeki bankmot miktarı 10,899 
milyardır. Bu miktar bir yıl önceki seviyeden 
1,34 milyar (% 10,5 oranında) fazladır. 

Bu, bir yıl içerisinde Merkez Bankası aktif 
ve pasifindeki bankmot hacmini artıran ve ço
ğaltan etkilerin bir sonucudur. Bunda kanaa
timizce büyük payı finansman açıklarının Mer
kez Bankasınca kapatılmasından doğmuştur. 
Yani Hazinenin Merkez Bankasına daha çok 
müracaat etmesinden iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Merkez Bankasına daha çok müracaat 
etmesinden ve yahut da Merkez Bankasına borç 
takmalarından doğmuş bir neticedir. 

Cari işlemler : 
(Milyon 

Cari işlemler 
Yılı Ticaret dengesi dengesi 

1964 — 126 — 109 
1965 — 108 — 78 
1966 — 228 — 164 
1967 — 162 — 115 
1988 — 268 — 224 
1989 (tahmin) — 250 — 200 

maktadır. Ticaret açıklarımız, cari işletmeler 
dengesi açıklarımız ve ödediğimiz borçlar. Borç
lar yalnız anaparayı aldı, faiz hariç. 

1970 yılı ödemeler dengesinde de : Dış tica
ret dengesi eksi 280, cari işletmeler dengesi 
— 210, dış borç — 135, netice — 345 milyon do
lar olarak tahmin olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son yıllarda, döviz getrlerinin plânda bek

lenen seviyeye ulaşamaması, özellikle, ihracatın 
plân hedeflerinin altında kalması, dış ödemeler 
meselesini ciddî bir problem haline getirmiştir. 
Bu yüzden 1969 ve 1970 yıllarında, döviz imkân
larına bağılı olarak ithalât miktarlarının tâyinin
de, ikinci plân tahminlerinden de ayrılmak za
rureti ile karşı karşıya gelinmiştir. Ezcümle : 
880 milyon dolar olarak tahmin edilen 1970 yılı 
ithalâtı plân diliminden % 9,7 düşüktür. 

1968 yılında aynı sebeple, 835 milyon dolar 
olarak programlanan ithalât 764 milyon dolar 
olarak tahakkuk etmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar, dış iktisadi münase
betlerimize geçiyorum. 

Ekonomimizin dışa bağlılığını azaltmak ve 
önlemek, Türkiye'yi dış yardıma muhtacol-
maktan, kısa zamanda, kurtarmak, kalkınma 
plânımızın temel hedeflerindendir. 

i Bunu tekel halinde bizim solcularımız mü-
I dafaa ederler, halbuki Kalkınma Plânımız da 
I bunu istemektedir. Yani sadece onların istedi

ği bir şey değildir bu. Ancak ekonominin den
ge ve istikrar hedeflerinde olduğu gibi, bir 
müddetten beri bu hedeften de maalesef uzak
ta bulunuyoruz. Son yıllarda ödemeler den
gesine göz atmamız bize bu hususta bir fikir 
verir. 

dolar) 

(Anapara) Netice 

131 — 240 
184 — 260 
146 — 310 
199 — 214 
69 — 293 
96 — 296 ya var-

İhracata gelince : 
1968 yılmda, 540 milyon dolar olarak prog

ramlanan ihracat, % 8,1 eksiğiyle, 498 milyon 
dolar alarak gerçekleşebilmiştir, 44 milyon do
lar eksiğiyle. 

1939 yılında 575 milyon dolar olarak prog
ramlanan ihracat ise, 11 aylık ihracatın seyri
ne göre, 25 milyon dolar eksiğiyle, 550 milyon 
dolar civarında olacaktır. Sayın Maliye Bakanı 
konuşmalarında bunun biraz daha altında ola
cağını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İkinci Kalkınma Plânımız, plân döneminde 

ithalâtın yılda % 7,4 ihracatın % 7,2 oranında 
artacağını kabul etmiştir. Ancak, sanayimizin 
bünyesindeki ve kuruluşundaki aksaklıklar se
bebiyle, ithalât ihtiyacı durmadan büyümekte 
ve plânda öngörülen hadleri aşmaktadır. Buna 
karşılık, ihracat bu artışı bir türlü kovaiıya-
mamaktadır. 
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1984 ve 1965 yıllarında yılda % 11,5 oranın
da artmaya başlamış olan ihracatımızdaki bu 
artış hızı 1966 dan itibaren plânda tesbit edilen 
% 7,2 oranının alttına düşmeye başlamış ve niha
yet 1968 de tamamen durmuş ve hattâ gerilemiş
tir. 1969 yılında alınmış olan teşvik tedbirleri, 
kısmen de 1968 den kalan stokların eritilmesi 
sonucunda ihracatımızda % 7 nin üstünde bir 
ara} kaydetmişle de artan ithalât ihtiyacı kar
şısında bunu da yeterli saymak mümkün değil
dir. Bu durumda, Türkiye'nin, kalkınma plânın
da tahmin olunduğu gibi, dış yardım ihtiyacı 
1975 te dahi ortadan kalkmıyacaktır. Türkiye'
nin dış kredi ihtiyacı, 1975 ve daha sonraki se
nelerde de maalesef devam edebilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen yılda arz ettiğimiz gibi ekonomimizin 

gelişmesi bakımından hayati önemde bir konu 
haline gelen ihracatımızın artırılması ve dış 
açıkların azaltılması ciddî tedbirler alınmasını 
zorurîlu hale getirmiştir. Dış pazar arama, stan-
darclizasyon, ihracat kredisi, vergi iadesi gibi 
teşvik tedbirleri yanında ihracat konusunda da
ğınık yetkileri bir araya getiren bir ihracat ba
kanlığı kurulmasına ihtiyaç görüyoruz. Bunu 
geçen yılda teklif ettik. Bu görüşümüzü muha
faza ediyoruz. 

İhracat maddelerinin çeşitlendirilmesi ve sı
nai mamullere ihraç gücü kazandırılması yolun
da başlanmış olan çalışmalara inatla devam et
mek Hazımdır. 

1059 yılında yaş meyva ve sebze ihracatını 
ve sanal ürünleri ihracatında alınan neticeler 
ilerisi için ümit verici olmuştur. Biraz evvel bir 
z'izzü arkadaşımız yaş meyva ve sebze ihracatı 
için yaptırılan bir etütten şikâyet etti. ötekile
rin mahiyetini bilmiyorum ama, bu etüt hem 
çok faydalı olabilecek bir etüttür. Çünkü Tür
kiye'nin yaş meyva ve sebze ihracatı potansiye
li mevcuttur ve bunu geliştirmek lâzımdır. Bıı-
nvv, yollarım imkânlarını araştırmak lâzımdır, 
K?!bııl etmek lâzım hükümetin son bir iki yılda 
'bilhassa bir çok nakil vasıtaları frigorifik na
kil vasıtaları satınalıp vermek suretiyle bu sa
hada bir gelişme -olmasını temin etmiştir. Ve 
bunu daha 5 - 10 misli artırmak kabildir. Çün
kü memleketimizde bunların geniş şekilde istih-
£~'V\ mümkün olduğu gibi Avrupada da müşte
risi artmaktadır. Avrupada nüfus arttıkça, re-
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falı arttıkça bunları geniş şekilde ithal etmek
tedirler. Bu sebeple bu sahada ne kadar emek 
verilirse kanaatimce azdır. 

Muhterem arkadaşlar, 1970 programında bi
raz evvel kredi bahsinde işaret ettiğim gibi ih
racat balhsinde de ihracatı geliştirmek aanaciy-
le öngörülmüş olan tedbirler mevcuttur. Bunlar 
uygulama imkânı bulduğu ölçüde hiç şüphesiz 
yararlı olacaktır. Bilhassa ihracatın bünyesini 
değiştirmek, ihracatı artıracak projelere önce
lik vermek, dokuma ihracatını kolaylaştırmak 
ve teşvik etmek, vergi ialdesi, kredi kolaylıkları 
gebermek, ihracat mallarımızın maliyetinin dü
şürülmesi, sanayi ihracata yönelmesi gibi ted
birler. Bu .arada ihracat Bankasının kurulması
nı da yine bir faydalı tedbir olarak gördüğü
müzü ara ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bunların ötesinde, 
üs:rinde durulacak diğer önemli tedbir, fiyat 
politikasının eleştirirken işaret ettiğim zirai 
mahsullere uygulanan döviz kuruldur. Zirai 
m.a'h.jullere uygulanan bu döviz kurunda bir 
değişiklik yapılmadığı takdirde veyahut bu 
fark bir başka kanalla ödenmediği.takdirde bu
nun sosyal balamdan olduğu ölçüde ihracatımı
za, da menfi etki yapacağı muhakkaktır. Çünkü 
bu nraîlarınnz-n istihsalinde yavaşlama olacak
tır. Bunun neticesi olarak da ihracata aksede
cektir. 

Kanaatimce bu hususta realist olmak mec
buriyetindeyiz. Ya yshi bir ayarlama yapacağız 
veyahut da köylümüzü ve müstahsilimizi ezil
mekten kurtarmak için ihraç maddeleri ürün
lerinin istihsalini teşvik etmek üzere mâkul 
bir pirim edeme mecburiyetinde kalacağız. Bu 
iki yoldan birisini Hükümet tercih etmeye mec
burdur. Malî bakımdan birisi daha pahalı ted
birdir. Fakat böyle bir politikaya karar ver-
msik de kolay değildir şüphesiz. Nihayet bu bir 
politik karardır. Ama bu tercihi yapmaya mec
burdur, başka- türlü zaman geçiremez, Aksi hal-
&3 dediğim gibi bir dengeli kalkınma memle-
kstt-3 mümkün olmaz. Memleketimizin % 60 -
70 ini sefalete mahkûm ederken istediğiniz ka
dar sizin gelişme hızı rakamlarınız yükselsin. 
Bununla övünmenin hiçbir faydası yoktur ve 
gerçeklere de uymaz. 

Muhterem arkadaşlarım, yurt dışında çalı
şan işçilerimizin yurda getirdikleri dövizler öde
niş dengemiz için çok kıymetli bir unsur haline 
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gelmiştir. 1864 yılında yürürlüğe giren bir ka
nun ile isçi mevduatına farklı bir faiz oranı 
uygulamasından, sonra bu dövizler süratli bir 
gelişme kaydederek 1966 yılında 115 milyon do
lara ulaşmıştır. 1987 yılımda 93 milyon dolara 
düsen bu dövizler 1968 yılında tekrar yüksel
meye başlamıştır. 1969 yılının ilk 11 ayında 119 
milyonu bulmuştur. Bu seyre göre bu yıl içeri
rinde bu dövizler 130 milyonu aşacaktır. Bir 
yıi öncesine nazaran görülen artış % 30 un üze
rindedir. 

Muhterem arkadaşlar, ancak bu yıl yabancı 
memleketlere büyük sayıda işçi gitmiştir. Ocak -
Kaim devresinde yurt dışına giden işçilerimi
zin sayısı sayın bakanımız da ifade ettiler, 11 
ayda 1G0 binin üstündedir. Ayrıca Maliye Ba
kanlığı müfettişleri tarafından bir müddet ön
ce yapılan inceleme vardır. Bu incelemeye 
gör-3 gelen dövizler işçilerimizin tasarruflarına 
tekafcül etmemektedir. Bunun en azından 100 
milyon dolar artması mümkündür. Gerçek du
rum bu* olduğuna göre yurt dışında bin bir fe
dakârlığa katlanarak çalışan vatandaşlarımızın 
kazançlarını daha iyi şekilde değerlendirmek 
ruretiyle döviz gelirimizi artırmanın tedbirleri
ni düşünmemiz lâzımdır. Dış ödeme güçlükleri 
içerisinde kıvrandığımız bir dönemde bu kay
nağı ihmal edemeyiz, önce uygulanan döviz 
kuru gerçekçi değilse, bunu yükseltmekte ka
naatimizce tereddüt gösterilmemelidir. 

Yurt dışındaki işçilerimize ayrıca mânevi ih
tiyaçları ve kültürel ihtiyaçları bakımından da-
ıh", yakından ilgi gösterilmesini ve korunmala-
nm bu vesile ile temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Turizm : 1970 prog
ramının turizm sektörüne ait kısmında gördü
ğümü" ve dikkate değer olan bir kaç satırı ay~ 
nsn okuyacağım.. Programdan okuyorum. Bu 
plânın programı. «Son beş yılda dünyada ulus
la! cvras! turizmden sağlanan hasılatın, yılda or
talama % 12,4 ü, ihracat gelirinin ise % 8,8 
orpnlarında artması turizm, hareketinin çeşitli 
ülkeler ekonomisindeki yerini ve gittikçe artan 
cnemmi belirten birer karine olmuştur. 

Dünya ticareti, dünya memleketleri ticare
tinde yılda % 8,8 artarken turizm de, turizm 
gelirinde % 12,4 dünya ticaretinin üstünde dahi 
büyük bir artış olmaktadır. 

Yine programdan devam ediyorum. «Dünya
da turizm hareketleri Avrupa ülkelerinde bir 

yıl önce beliren ekonomik krizin etkisinden kur
tularak 1968 yılında hızla gelişmiştir. Özellikle 
Akdeniz ülkelerinde görülen bu olumlu gelişme
den Türkiye yeteri derecede yararlanamamış
tır. 

Bu Hükümetin imzasını taşıyan vesikadan 
bir pasaj. 

Muhterem arkadaşlar, turizmin dış gelir ba
kımından önemli bir kaynak olduğuna şüphe 
yoktur. Birinci Plân döneminde bu konu için 
yapılan tahminler gerçekleşmemiştir. İkinci 
Kalkınma Plânında yapılan tahminlere göre ai
lemize gelmesi beklenen turist sayısı 1967 de 
470 binden 1972 de 1,5 milyona yükseleceği he-
cab edilmiştir. Fakat gerçeklesen miktarlar bu 
tahminlerin altında kalmıştır. 1967 de 379 bin, 
1968 de 383 bin turist gelmiştir. 1969 da prog
ramlattın lan miktar ise 475 bindir. - Bu ra
kamlara Türkiye'de 24 saatten az kalan yâni 
gelip geçen turistler dâhil değildir. -

Son iki yılda turizm gelirinde kaydedilen 
önemli artışlar, daha büyük oranlarda artan 
giderler sebebiyle, ödemeler dengesine umulan 
katkıyı getirmemiştir. 1968 de gerçekleşen ge
lir 24, gider, 33 milyon dolardır. Net gelir 
nakıs 9 milyon dolardır. Turizmden 1969 da 
gelir 35 milyon dolar, gider 39 milyon dolar. 
Net gelir yine nakıstadır. 

Bu durumun süratle düzeltilmesine ihtiyaç 
olduğu muhakkaktır. Bu arada israfil bir hal 
almış olan resmî dış ssyahatler üzerinde de 
duralmasını tavsiyeye şayan görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, dış krediler : 
Dış kredi ve yabancı sermaye konularındaki 

görüşlerimizi ikinci Kalkınma Plânı ve geçen 
yıllar bütçe müzakerelerinde arz etmiştik. Gü
ven Partisinin yabancı sermayeye karşı tutumu 
hissi değildir. Biz, ne yabancı sermaye taraf
tarı ne de yabancı sermaye düşmanıyız. Yaban
cı sermaye memleket yararına uygun ise, kabul 
etmek, değilse, reddedilmesine taraftarıyız. An
cak, Güven Partisi, memleket kalkınmasında 
başlıca gayretlerin millî kaynaklara dayan
ması gerektiğine inanmaktadır. Kalkınmamı
zın, diğer bakımlardan olduğu gibi, kaynak ba
kımından da dışa bağlı kalmasını mahzurlu gö
rüyoruz. ihracat gelirimizin diğer döviz gelir
lerimizin süratle artırılması ve sanayiimizin ih
racata dönük bir hale getirilmesi üzerinde ısrarla 
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durmamızın sebebi budur. Ancak, bunun kısa 
bir dönem içinde gerçekleşebileceği ümidinde 
değiliz. Türk ekonomisi bu bakımdan yeterli 
hale gelinceye kadar, yararlı yabancı sermaye
den ve dış krediden faydalanmak zorundayız. 
Bu konuda önem verdiğimiz husus, alacağımız 
kredilerin kalkınma şartlarına uygun olmasıdır. 
Konsorsiyum bunun için kurulmuştur. 

Konsorsiyum 1962! - 1969 devresinde 2 mil
yar 87 milyon dolar tutarında kredi taahhüdün
de bulunmuş ve bunun büyük bir kısmı kulla
nılmıştır. Bu kredilerin tamamının kalkınma 
şartlarına uygun kredi olduğu iddia edilemez, 
Bununla beraber, konsorsiyumun bu bakımdan 
geniş ölçüde yararlı olduğu bir gerçektir. 

Ayrıca 25 Mart 1967 de Moskova'da imza
lanan kredi anlaşması ile Sovyetler Birliğinden 
bâzı tesisler için 200 milyon dolarlık kredi alın
mıştır. Bu yıl 3 ncü Demir ve Çelik tesisi için 
alman 163 milyon dolar ile birlikte bu kredi 
333 milyon dolara yükselmiştir. 

Bu kredi tamamen mala bağlı kredidir. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konuda bir önemli noktaya işaret etmek 

istiyorum, özel yabancı sermaye olarak aldı
ğımızla yaptığımız kâr transferleri son yıllarda 
ödeme bilançomuzda aleyhte neticeler doğur
maya başlamıştır. Faraza 1963 te gelen yabancı 
sermaye 21 milyon, kâr transferi nakıs bir mil
yon dolar, fark lehimizde zayit 20 milyon do
lar. 

1964 te gelen yabancı sermaye 25 milyon do
lar, transfer nakıs 5, fark lehimizde 20 milyon 
dolar. 

1968 de gelen yabancı sermaye 30 milyon do
lar, kâr transferi 16 milyon dolar, fark lehimiz
de zayit 14 iken 1967 den itibaren aleyhimizde 
işlemeye başlamış. Gelen yabancı sermaye mik
tarında düşme olmasına mukabil kâr transfer
lerinde de yükselme olmuş ve şimdi ödeme bi
lançomuz bakımından aleyhimizde bir durum 
hâsıl olmuştur. 

1967 de gelen yabancı sermaye 17, kâr tran-
feri nakıs 25 milyon dolar fark nakıs 8. 

1968 de yabancı sermaye 13 milyon dolara 
düşmüş, kâr transferi 32 milyon dolara çıkmış. 
Nakıs 19 milyon dolar. 

1969 da, bu tahminî rakamdır. Gelen yaban
cı sermaye 20, Ikâr transferi 30 olacaktır. Aley
himizde 10 milyon dolar. 

Bu durum, bu mevzuda çok dikkatli olma
mız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika 
ve konsorsiyom üyesi memleketlerin bir kısmın
da, yardımların azaltılması eğiliminin baş gös
termesi, korsoısiyom çalışmalarını güçleştirmiş
tir. Konsorsiyom Başkanının, geçen hafta Pa
ris'te verdiği demeç bunu teyidetmejktedir. Bu 
durumun dış finansman konusundaki zorlukları 
artıracağı tabiîdir. Ancak şunu da söyliyelim 
ki, bu zorluklar bizi hiçbir surette, ağır şartlı 
kredilere müracaata sevk etmemelidir. Zira 
bu türlü kredilerle kalkınma olmayacağını, Tür
kiye yajkm tarihinde çok acı tecrübelerle öğ
renmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Melen bir dakikanızı ri
ca edeceğim efendim. Çalışma programımıza 
göre saat 19.00 - 20,30 arasında akşam yemeği 
için bir dinlenme durumumuz var. Simidi... 

GÜVEN PAETÎSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Devamla) — Burada kesebilirim. 

BAŞKAN — Şimdi birleşime bu müddet için
de ara vereceğim. Tabiî z&tıâlinizin henüz dahıa 
konuşması bitmediği için söz hakkınız mahfuz
dur. Yine zatıâlıiniz saat 20,30 da birleşime 
devam ettiğimiz zaman konuşmanıza devam bu
yuracaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19.00 dur. 
20,30 a kadar birleşime ara veriyorum. Birle
şime 20.30 da devam edilecektir. 

Kapanma saati : 19,00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

» 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı: 
1288) (Devam) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. Söz sırası Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın Fewd Melen'in. Buyurunuz Sa
yın Melen. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ABINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; konuşmama devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, dış borçlarımız hak
kında bir miktar bilgi vermek isterim. Dış borç
larımız 30 Eylül 1969 tarihi itibariyle dövizle 
ödenecek dış borcumuz anapara olarak 1 620 
milyar ve faizj ile birlikte 2 386 milyar dolara 
baliğ olmuştur. 

Türk parasiyle ödenecek dış borcumuz ise 
faizi ile birlikte 4,816 milyar Tl. dır. 

Yabancı parasiyle ödenecek dış borç son bir 
yılda 140 milyon dolar artmıştır. 

1960 dan bu yana dış borçlardaki artış he, 
690 milyon dolardır. 

Geçen yıl da ifade ettiğimiz gibi, dış borç 
konusunda bizim bugün için önemli gördüğü
müz cilhet, önümüzdeki Vsr kaç yıl içinde ödene
cek borç mürettebatının yüksek olmasıdır. Ge
rekçede verilen bilgiye göre faizleri ile birlikte 
1970 yılında 280 milyon dolar dış borç ödemeye 
mecburuz. 1971 yılında 165 milyon, 1972 yılın
da 153 milyon, 1973 yılında 134 milyon dolar. 
Bu miktarlar, jhracat gelirimizin % 30 una ya
kın bir kısmına tekabül etmektedir. Bu durum 
bizi önümüzdeki yıllarda alabileceğimiz program 
kredilerin hemen hemen tamamını dış borcu kar
şılamaya mecbur bırakacaktır. 

Dış ödeme bakımından bu da durumun cid
diyetini gösteriyor. 

Aziz arkadaşlarım, Ortak Pazar konusunda 
dış iktisadi ilişkilerimize dair olan izahatımızı 

tamamlamak üzere, Ortak Pazar konusundaki 
son gelinmeler hakkındaki görüşlerimizi de kısa
ca arz edeyim. 

Başka vesilelerle de söylediğimiz gibi, Gü
ven Partisi Türkiye'nin zaman ile Ortak Paza
rın tam üyesi olmasına taraftardır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bir Avrupa 
Devletidir. Ve bir Avrupa entegrasyonunun ta
biî üyesidir. Zaten Türkiye'siz - bizim görüşü
müze göre - bir Avrupa entegrasyonu da müm
kün değil. Bir cephesi açık kalır. Bu sebeple 
Türkiye ileride bir Avrupa blvliği olursa onun 
tabiî üyesi olmak lâzımdır. Bu sebeple Ortak 
Pazara da tam üye olmamız bu bakımdan da 
önemli bir konudur. Ancak biz bunun ekonomi
mizi sarsmıyacak ve kalkınmamızı engellemiye-
cek şartlar ve süreler içinde gerçekleştlHlebi-
leceğine inanıyoruz. Geçiş dönemine geçmek 
için hiç bir suretle acele edilmemelidir. Koru
yucu tedbirlerimle tamamlanmadan gelişmiş 
ekonomilerle işbirliği yapmamızın doğuracağı 
ciddî tehlikeler mevcuttur. Temel anlaşma bize 
hazırlık devresini uzatma imkânını da vermiştir. 
Geçl̂  döneminde bize bâzı tavizler tanınsa bile, 
belli olan süre içinde Türkiye'nin daha ileriki 
devre şartlarına uyacak bir duruma gelmesi lâ
zımdır. Bu sebeple geçiş dönemine biran evvel 
g:esmdk. için acele edilmemesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de ıslahat ted
birleri üzerinde durarak bu husustaki görüşleri
mizi aeıklıyaoağım. 

Devlet idaresi ve idari metodlarımız köklü 
bir ıslahat ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyaç üzerin
de, oy birliğine varılmıştır, denebilir. İlim adam
larımız, plâncılarımız bu ihtiyacı her vesile ile 
belirtmişlerdir. Partiler, özellikle son seçimler
de seçim beyannamelerinde buna geniş yer ayır
mışlardır. Nihayet, Hükümet programında da bu 
ihtiyaç üzerinde durulmuş ve Hükümet bu konu
da açık taahhütlere girmiştir. 

— 72 — 
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Ancak, partiler ve bâzı teşekküller arasın
da, ıslahatın esas çerçevesi hudut ve şümulü 
üzerinde farklı anlayışlar da mevcuttur. Isla
hat ihtiyacını ileri sürerek demokratik rejimi 
kökünden yıkmak, hürriyet düzenini yıkarak 
yerine kölelik düzenini getirmek istiyenler 
mevcudolduğu gibi, Anayasamızın temel pren
siplerini kendi arzularına göre tefsire tabi tu
tarak, sanki Anayasamızın hedefi sosyalizmmiş 
gibi, Anayasa doğrultusunda bir sosyalist ni
zam kurmak hevesinde olanlar da vardır. 

Güven Partisi, kurulduğu günden beri, de
mokratik rejimi, hürriyet ve Anayasa düzeni
ni yıkmak veya yolundan saptırmak istiyen bu 
aşın akımların karşısında olmuştur. Güven 
Partisini doğuran sebeplerin başında bu müca
dele ihtiyacı gelmektedir. Partimiz, hür se
çimlere dayanan demokratik rejimi milletimiz 
için tek idare şekli saymaktadır. Demokratik 
rejim içinde Türkiye'nin karşılaştığı bütün 
dâvalara çözüm yolu bulunabileceğine inanıyo
ruz. Demokratik rejimin, memleketin bünye 
ve ihtiyaçlarına uymadığı yolundaki iddiala
ra katılmıyoruz. Demokratik rejimin bütün mü
esseseleriyle birlikte kurulmasını sağlamış olan 
ve çizdiği sınırlarla millî bütünlüğümüzü ve 
güvenliğimizin teminatını teşkil eden Anayasa
mızın temel ilkelerine bağlıyız. Bu sebeple, 
ıslahat ihtiyacı paravana olarak kullanılmak 
suretiyle, Anayasamızın temel ilkelerinde, han
gi yoldan olursa olsun değişiklik yapılmasına 
karşı olacağız. Biz ıslahatı, düzeni yıkmak de
ğil, hür demokratik düzen içinde aksaklıkları 
düzeltmek anlamında anlıyoruz. 

Seçim beyannamesinde düzeltilmesini, ısla
hını istediğimiz aksaklıkların önemlilerine işa
ret ettik. Ayrıca, iki yıldan beri gerek Millet 
Meclisinde, gerekse Yüce Senatoda sözcüleri
miz, çeşitli vesilelerle, bunlar üzerinde dura
rak örnekler vermişlerdir. 

Bunların bir kısmına kalkınma plânlarımız
da ve yıllık programlarda da yer verilmiştir. 
Islahat ihtiyacına yeni Hükümet programında 
yer verilmiş olmasından memnunluk duyduk. 
Bunun başında Anayasa değişikliği gelmekte
dir. 

Hürriyetçi Anayasamızın sağladığı hakla
rın hür düzeni yıkmak için kullanılamıyacağı 
inancındayız. Partimiz, Anayasamızda buna 
imkân veren boşlukların doldurulmasına ve de-
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mokratik rejimin korunmasiyle ilgili hüküm
lere açıklık verilmesine taraftardır. 

Birleşmiş Milletler insan Hakları Beyanna
mesinde «Temel hak ve hürriyetlerin bu hürri
yetleri yok etmek için basamak yapılamıya-
cağını» ifade eden bir madde vardır. Komüniz
me ve faşizme karşı tedbir alan bâzı anayasa
larda buna benzer bir hüküm mevcuttur. Gü
ven Partisi, Anayasamıza böyle bir maddenin 
eklenmesini zaruri görmektedir. Hürriyet düş
manlarına ve yabancı ideolojiler hizmetinde 
yıkıcı unsurlara karşı Türkiye Cumhuriyetini 
ve Anayasamızın temel ilkelerini korumak için 
Anayasada demokratik ve hürriyetçi yönde 
yapılacak değişikliklere taraftarız. 

Hükümet Programında yer alan Anayasa 
değişikliği ile ilgili görüşlerden bâzılarına'ka
tılıyoruz. Orman suçlarının affını önliyen Ana
yasa hükmünün değiştirilmesini, Güven Parti
si çok saman önce programına kyomuştur. Ku
rulduğu günden beri bu fikri savunmuştur. Bu 
fikirde olan siyasi partilerle işbirliği yapacak
tır. 

Her yıl seçim olmaması için Anayasa de
ğişikliği gerekiyorsa bu değişikliği de destek-
liyeceğia. 

Üniversite konusunda svunduğumuz bir 
Anayasa değişikliği vardır, üniversite öğretim 
üyelerinin siyasi partilerin yönetim kurulların
dan çekilmelerinde fayda görüyoruz. Bu suret
le, siyasi partilerin üniversitelerden el çekmele
rini kolaylştırmış olacağız. Buna karşılık Hü
kümetin Anayasada yapmayı düşündüğü de
ğişikliklerden birine katılmıyacağımızı Hükü
met Programının müzakeresinde Mecliste ve 
Senatoda arz etmiştik: Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiş olan yetkilerin, kısmen de ol
sa, veya geçici bir süre için de olsa, yürütme 
organına verilmesine asla taraftar olmıyaca-
ğız. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamın başın
da da söylediğimiz gibi, demokratik rejimin te
mel müessesesi olarak gördüğümüz hür seçim
lere gölge düşüren tatbikat aksaklıkları ve se
çim mevzuatımızda mühim boşluklar ve eksik
likler olduğu geçirilen tecrübeler sonunda 
meydana çıkmıştır. Bejimin selâmeti için bu, 
aksaklıkların süratle düzeltilmesi lâzımdır. 
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Güven Partisi, Anayasamızın yasaklamamış 

olduğu fikirlerin ve görüşlerin parlâmentoda 
temsil edilmesi imkânını sağlıyan (Nispî se
çim) esasının muhafazasına ve hattâ genişletil
mesine taraftardır. Ancak, nispî seçim sistemi 
içinde vatandaşa adaylar arasında seçme yap
ma imkânını veren bir usulün bulunmasını is
tiyoruz. r 

Sık seçim behemahal önlenmelidir. Her yıl 
seçim yapılmasının mahzurları açıkça görül
meye başlanmıştır. Görüşümüze göre, seçimle
re katılma oranının düşmesinin başlıca sebep
lerinden birisi de budur. 

Seçmen kütükleri, bütün seçmenlerin kolay
lıkla ve eksiksiz oy kullanmalarımı-, sağlıyacak 
bir hale getirilmelidir. 

Parti adaylarının seçilmesinde ve adayla
rın sıralarının tâyininde bugünkü uygulama 
mahzurlarının giderilmesi ve seçmene parti gibi, 
aday seçme imkânını sağlıyacak değişiklikle
re ihtiyaç vardır. 

Bir arada yapılan muhtelif seçimlerde seç
meni yanıltıcı işlemler kaldırılarak bir zarf 
içinde oy verme imkânının sağlanması lâzım
dır. 

Güven Partisi, seçim mevzuatımızda ve Ana
yasamızda saydığımız değişiklikleri destekle
mek kararındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bugünkü haliyle devlet idaresi vatandaşa 
gereken huzuru sağlıyamamaktadır. Vatandaş 
devlet dairelerine başvurmaktan çekinir hal-
jdedir. Kırtasiyecilik, partizanlık, iltimas, ka
yırma usulleri devlet teşkilâtını gün geçtikçe 
zayıflatmaktadır. Memur yetiştirme ve çalış
tırma metotlarımız ilkeldir. Teftiş ve denetle
me cihazlarımız iyi işlemiyor. Şikâyetler ta
kipsiz kalıyor. Mahallî idareler ve belediyele
rimiz kendilerine düşen hizmetleri yürütecek 
malî güce sahip değildirlerdir. Devlet idaresi, 
baştan sona kadar ciddî bir ıslahat ihtiyacı için
dedir. 

Vatandaşlarımızın huzur vs güven içinde 
yaşaması, çalışması, memleketimizin kalkın
ması ve aziz milletimizin refaha ulaşması ba
kımlarından çok zaruri bir hale gelmiş bulunan 
bu ıslahatın behemahal gerçekleştirilmesine ih
tiyaç vardır. Merkezi idare ve bakanlıklar 
teşkilâtından başlanarak, il idareleri, mahallî 

idareler modern görüşlere göre yeniden düzen
lenmelidir. idarenin çalışma metotlarının da 
rasyonel hale getirilmesi gerekmektedir. 

idarenin ıslahı yanında, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi, 

Devlet harcamalarına ait usullerin sadeleş
tirilmesi, 

Devlet idaresinde israfın önlenmesi, 
Devlet ihale usullerinin ıslahı, 
Gibi çok âcil hale gelen mevzular mevcut

tur. Bunların, yıllardan beri Meclis veya 
Meclis komisyonlarının gündeminde sıra bek-
liyen tasarıları mevcuttur. 

Geçen dönemde A. P. iktidarı, taahhüdey-
lediği bu ıslahatı gerçekleştirmek üzere ciddî 
'bir çaba harcamamıştır. Aynı ilgisizliğin bu 
dönemde tekrarlanmasından haklı olarak en
dişe ediyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesi, 
huzursuzlukların ortadan kalkması bu ıslahatın 
gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. İşlerin 
oluruna bırakılmasının acılarım ve ıstırapla
rını hep birlikte çekiyoruz, iktidarın geçen dö
nemdeki uyuşuk tutumundan ayırmak bu 
sdbeple hepimiz için vazife olmuştur. 

Devlet personeli ücret rejimindeki karı
şıklık ve ölçüsüz •adaletsizlikleri ortadan 
kaldırmak için yıllardan beri çok şeyler söy
lenmiştir. Bu konuda verilmiş sözler vardır. 
Açık taahhütler vardır. Ancak bunlar bir 
türlü gerçekleştirilememiştir. Yeni Hükümetin 
programı da bu konuda vuzuhtan mahrumdu. 
Çekingen ifadeler taşıyordu. Memurlarımı
zın huzursuzluğu bu yüzden artmıştır. Sayın 
Maliye Bakanının Bütçe Komisyonunda, ve 
'burada çalışmalar hakkında verdiği bilgi bu 
koçuda yeniden ümit uyandırmıştır. Buna göre, 
Hükümet Personel Kanununun mâlî hüküm
lerine ait yeni tasarıyı Marttan evvel Meclise 
getirecektir. Yeni reform Haziranda yürürlüğe 
konacaktır. 

Gecikmiş olmakla beraber, bu va'din (bile 
gerçekleştirilmesini mevcut şartlar içinde ka
zanç sayıyoruz. Ancak, ücret reformunun 
gerektirdiği giderlerin karşılığının nazari kay
naklara dayanmaması gerekir. Bu. takdirde, 
reformun Haziranda yürürlüğe konması ihti
mali zayıftır. Ayrıca, Devlet memurlarına uy
gulanacak hükümler hasırlanırken Devlet me-
murlariyle aynı durumda bulunan iktisadi 
Devlet Teşekülleri personelinin belediye ve ma-
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nailî idareler memur ve hizmetlilerinin yeni 
rejimin dışında bırakılmaması lâzımdır. Aksi 
halde memurlar arasında, bundan evvelki bâzı 
uygulamalarda olduğu gibi, farklı durum
lar doğacak ve adaletsizlikler artacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak Hü
kümet Programında ve 1970 Kalkınma Prog-
ramamda önemli bir yer tutan sosyal poli
tika konusunda birkaç söz söylemek istiyo
rum. 

Hükümet, dengeli bir iktisadi gelişmeyi 
sağlamak üzere millî gelirin daha âdil bir 
surette dağılmasına ve çeşitli tedbirlerle re-
faihı tabana indirmeye çalışacağını vâdetmek-
tedir. Bu, aslında, Anayasamızın bir emri ve 
kalkınma plânlarımızın başlıca ilkelerinden bi
ridir. Bunun, Hükümet Programında, bütçe 
takdim konuşmalarında teyidedilmiş bulunma
sından dolayı memnunluk duyduk. Bu amaçla 
bu yıl bütçede ve kalkınma programında 
(bâzı gayretler de görülmektedir. Bu da se
vindiricidir. 

Bununla beraber, tüm gücümüzle bu isti
kâmetimize yönelmiş olduğumuzu söylemek 
görünen manzara karşısında mümkün değil
dir. Zira, sosyal adaleti gerçekleştirmenin re
fahı yaygın bir hale getirmenin şartları vardır. 
Bütçelere, köy hizmetleri için bir miktar öde
nek konulması sağlık veya eğitim alanında 
'bâzı tedbirler almmasiyle böyle bir dâvanın 
halledilemiyeceği aşikârdır. 

Yine büyükçe bir gelişme hızı elde etmek 
de bu hususta yeterli sayılamaz. Bununla bir
likte gelişmenin, büyümenin dengeli olması lâ
zımdır. Ekonomide denge sağlanması, istikra
rın korunması şarttır. Muhtelif zümrelerin mil
lî gelir artışından âdil bir pay alabilmesinin 
ilk §artı bunlardır. 

Son yıllarda yatırımlarda ve kalkınma hı
zında memnunluk veren bir gelişme elde edil
miş olmakla beraber, ekonomide denge sağla
namamış, istikrar bozulmuş olduğu için köylü 
esnaf,, işçi, memur gibi vatandaşlarımız bu ge
lişmeden yeteri kadar pay alamamışlardır, ik
tidarın izlemiş olduğu tarım politikası, fiyat 
politikası, kredi politikası, ücret politikası, ver
gi politikası, bütçe politikası refahı tabana in
dirme amaciyle bağdaşmaya ve buna imkân 
vermiyen istikametlere yönelmiştir. Bir derlen-
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me ve toparlanma bütçesi olarak takdim edi
len yeni bütçede, bu politikaları da köklü bir 
değişiklik yapılacağını gösteren işaretlere ras-
lamadık. Cesur tedbirler istiyen tarım ve fiyat 
politikalarında ciddî bir değişiklik görmüyo
ruz. Bütçe açıklarını karşılamak üzere başvu
rulması düşünülen vergi tedbirleri ters bir is
tikamete yönelmiştir. 

Bütçelerde fırsat eşitliği sağlamak üzere 
eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlere ayrı
lan ödenekler bu dengesizliği ortadan kaldır
maya yeterli değildir. 

Bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıra
cak tedbirler henüz vaidden ileri geçememiştir. 

Ücret konusunda Hükümet ciddî bir sıkıntı 
içindedir. 

Taraftar koruma, kayırma tatbikatı, parti
zanlık bütün şiddeti ile devam ediyor. 

Bu şartlar içinde ve bu manzara karşısın
da Hükümetin refahı tabana indirme hususun
da başarılı olacağı şüphelidir. Arzu etmek baş
ka şey, başarı başka şeydir. Bununla beraber 
iktidarın bunu ele almış olmasını kazanç sayı
yoruz. Ve ilerisi için bir ümit ışığı olarak görü
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
inceleme ve tenkidlerimize ait izahatımızın 

birinci kısmını tamamlarken vatandaşlarımızın 
şikâyetlerinden bir kaçını geçen yıl yaptığımız 
gibi, bu yıl da tekrar dile getirmeyi bir vazife 
sayıyorum: 

Memlekette huzur bozucu olaylar maalesef 
devam etmektedir. Vatandaşlarımız asayişsiz
likten, kanun dışı hareketlerden, işgallerden, 
tahriplerden, mala ve cana tecavüzlerden şikâ
yetçidirler. 

Düzen yıkma heveslilerinin tahrikleri de ek
silmeden devam ediyor. 

Hayat pahalılığı artmakta, geçim güçlükle
ri hızla büyüyor. 

Bu dertlere çare bulmak ve şikâyet konu
larını ortadan kaldırmak hususunda A. P. ik
tidarının tutumunda, seçimden sonra dahi, 
ümit veren bir değişme olmamıştır. 

Büyük milletimiz huzur istiyor ve güven is
tiyor. Huzur ve güven içinde çalışmak istiyor. 
Ve bunun sağlanmasını da, oylariyle iktidara 
getirdiği A. P. iktidanndan bekliyor. A. P. ik-
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tidarınm bu güvene lâyık olduğunu ispat et
mesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, grupumuzun tarım 
konuları, hayvancılık, sanayi sektörü, istihdam 
ve işçi meseleleri, esnafı ilgilendiren meseleler, 
eğitim ve sağlık konusundaki görüşlerini izin 
verirseniz benden sonra Grup Başkanımız Sa
yın Fehmi Alpaslan izah edecektir. 

Teşekkür ederim. (Orta sıralardan alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, mevzuu ikiye 
mi böldünüz efendim? 

PEHMi ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, biz yazılı olarak müracaat etmiştik. 
Yalnız Sayın Meleni'n son günlerde geçirmiş 
olduğu grip dolayısiyle konuşmasının tamamı
nı ikmal etmemiş olması sebebiyle aradaki kıs
ma diğer bir arkadaşımızın devam edeceğini 
arz etmiştim. Zannediyorum ki, geriye 10 sayfa 
kalıyor. Müsaade ederseniz bu kısmını da ben 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. Gü
ven Partisi Grupu adına yapılan konuşmanın 
itmamı sadedinde. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sevgi
li arkadaşlarım; değerli maliyeci arkadaşımız 
Ferid Melen'in büyük bir vukufla hazırlayıp 
grupumuzun da tasvibinden geçirdiği konuşma
sının bir kısmını bendeniz tamamlamak üzere 
Yüksek Huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Melen, diğer kısımlarını izah ettikten 
sonra memleketin tarımsal durumunu eleştirme 
yönünü bendenize bırakmış bulunuyor. 

Nüfusumuzun büyük bir kısmını geçim kay
nağı olan tarımımızın son yıllarda gösterdiği 
manzara sevindirici olmaktan uzaktır. Verimi 
artırmak üzere tohum, gübre, sulama, maMna-
laştırma, mücadele için önemli sayılacak kay
naklar kullanılmasına rağmen, tarımımız maa
lesef hava şartlarına bağlı kalmakta devam 
edecektir. 

Zirai üretim artışının istikrara kavuşama-
ması ve yıldan yıla dalgalanması bunu gösteri
yor, Tarımda gerçekleşen gelişme hızı da aynı 
surette dalgalanmalar göstermektedir. 1963 te 
% 7 oranında gerçekleşen gelişme hızı, 1964 te 
sıfır, 1965 te 3,3, 1966 da 11, 1967 de 0,9, 1968 
de 1,9, 1969 da da 1. Dört veya beş yılda bir

çok yağış alan yıllar hariç, diğer yıllarda zirai 
üretimde gerçekleşen artış sürekli olarak plân 
hedeflerinin altında kalmıştır. 

Konuşmamızın başında da işaret ettiğimiz 
gibi, bu alandaki bir artış nüfus artışının dahi 
altındadır. Buna göre, tarımla geçinen zümre
de yıldan yıla fert başına düşen millî gelirde 
artış değil, tersine düşme olmaktadır. Bu ger
çek karşısında dengeli bir kalkınmadan bahse-
dilmesine imkân yoktur. Bu sebeple tarımımı
zın meseleleri üzerine daha büyük bir dikkatle 
eğilmeye mecburuz. Ekilebilir toprakların sını
rına bağlanmış olduğu için, tarımda istikrarlı 
ve yeterli bir gelişme ancak verimin artırıl
ması suretiyle gerçekleştirilebilir. Sulama, güb
re, tohumluk, mücadele, kredi konuları bu se
beple tarımın ön plâna geçen meseleleri olmuş
tur. Gübre tüketimi süratle artmaktadır. Trak
tör sayısını ve traktörle sürülen arazi alanı 
artmakta ve genişlemektedir. Devletçe dağıtı
lan tohum da yıldan yıla artıyor. Devletin fe
dakârlığı da yine yıldan yıla artmaktadır. Böy
le olmasına rağmen, tarım istihsalimizde hedef
lerden uzak kalınması ve beklenen neticenin 
alınmaması düşündürücüdür. Bunun kredi ve 
modern girdilerin iyi dağıtılması ve rantabl 
bir şekilde kullanılmamasmdan ileri gelebile
ceği gibi, başka nedenleri de olabilir. Tarım 
alanında eğitim eksikliğinin bu neticede en bü
yük rolü oynadığına şüphe yoktur, içinde bin
lerce kıymetli elemanı barındıran tarım teşki
lâtımızdan tarımımızın yeteri ölçüde faydalan
madığını da nedenler arasında saymakta hata 
olmaz. 

Hata olmaz, bu sebeplerle konunun ciddî 
bir araştırma konusu yapılması gerektiğine ina
nıyoruz. 

Hayvancılık : 
— Hayvancılığımızın yılların ihmaline uğ

radığı bir gerçektir. Hayvancılık, Türkiye için 
hem bir beslenme hem de ödeme dengemizi dü
zeltme meselesidir. Hayvancılık alanında çalı
şan idari tşkilâtmıız zayıf durumdadır. Hay
van yemi sanayiimiz henüz yeterli bir hale gel
memiştir. Memleketimizde hayvan ırkları bo
zulmuştur. Hayvancılığımızı bu durumdan kur
tarmak ve gelişme yollarını açmak üzere bu ko
nuyla uğraşan Devlet teşkilâtını yeterli bir se
viyeye ulaştırmak ve bu teşkilâtı, öncelikle, 

— 76 — 
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geçimi hayvancılığa bağlı bölgelere yöneltmek 
lâzımdır. 

Irkların ıslahı, meraların ıslahı, yem sana
yiinin geliştirilmesi,, hayvan hastalıkları ile 
mücadelenin etkili bir hale getirilmesi, yeni et 
kombinaları kurulması yanında, hayvan ve hay
van ürünleri için köylümüze ve millî ekonomi
ye yararlı bir fiyat politikası uygulanması ge
rekmektedir. 

— Kalkınma plânlarında hayvancılığımızı 
geliştirmek için tesbit edilmiş olan tedbirlerin 
samimiyetle uygulanabildikleri takdirde ve uy
gulanabildikleri ölçüde faydalı olacaklarına 
şüphe yoktur. Ancak, bu programların yürütül
mesinde partizan düşünceleri bir tarafa bırak
mak lâzımdır. 

Hayvancılığımızı geliştirmek üzere, Dünya 
Bankasından almayı düşündüğümüz kredinin 
de münhasıran bu işlere tahsis olunmasını isti
yoruz. 

Tarım mahsullerinin değerlendirilmesi : 
Muhterem arkadaşlarım, 

Zirai mahsullerin, desteklenmek suretiyle, 
değerlendirilmesi için son yıllarda yapılan ça
lışmalar yeteri kadar başarılı olmamıştır. Ge
çen yıl konuşmamıada, zirai mahsullerin destek
lenmesinin taban fiyatları sistemine istinadet-
tirilmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade 
etmiş ve bu sistemin geliştirilmesini istemiştik. 
Ne yazık ki, uygulama ümidettiğimiz sonucu 
vermedi. Şikâyetler devam ediyor. Bu alandaki 
kararsızlık ve güvensizlik havası henüz dağıl
mamıştır. Taban fiyatları çoğu zaman yetersiz 
kalıyor. Fiiliyata uymadığı için de uygulana
mıyor. Destekleme alımlarını yapan kuruluşla
rın teşkilât bakımından j^etersizliği, kendilerine 
alımları karşılıyacak yeteri kadar para verile
memesi bu politikanın başarıya ulaşmasını en-
gelliyen âmillerdendir. Pamuk, fındık, üzüm 
ve hayvan mahsullerinde bunun örneklerini 
görmek mümkündür. 

ihraç maddesi olan tarım ürünlerinde ise, 
destekleme yüksek fiyat politikası tesbitinden 
ibaret değildir. Aslında fiyat elestiMyeti, dış 
fiyatlar sebebiyle, yüksek olmıyan bu mahsul
lerde ileri bir destekleme yapmak imkânı da 
azdır. İhraç imkânlarının ortadan kaldırılma
ması için milletlerarası fiyatların daima göz 
önünde bulundurulması zaruridir. Biraz önce 
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de işaret ettiğimiz gibi bu alanda moneter ted
birlere de ihtiyaç belirmiştir. Ayrıca, mahsul
lerin hasat zamanından evvel elden çıkarılma
sına ve fiyatların maliyet altına düşmesine ma
ni olunmak lâzımdır. 

Orman köylerimizin meseleleri : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Kuruluşundan beri G. P. gruplarının üzerin

de ısrarla durdukları konulardan biri, belki 
en önemlisi, orman köylerinin meseleleri olmuş
tur. Çeşitli bakımlardan memleketimiz için ha
yatî bir önem taşıyan ormanlarımızın korunma
sı ve millî ekonomiye yararlı olacak şekilde iş
letilmesi yanında, ormanlık bölgelerde yaşıyan 
vatandaşlarımızın yaşama ve geçim imkânları
nı da düşünmek ve bunu sağlamak vazifesi ile 
karşıkarşıya bulunuyoruz. 

ikinci Demirel Hükümetinin programında, 
ormanlarımızda istihsal miktarlarının artırılma
sı, yeni ağaçlandırmalar yapılması, yol ve eroz
yonu önleyici tedbirler alınması ve orman 
mahsulleriyle ilgili sanayi tesisleri kurulması 
yoluyla orman köylerinde yaşıyan vatandaşlara 
çalışma alanı ve geçim imkânı sağlanmasını ön
gören görüşler yerindedir. Orman köylüsüne, 
köyünün yakınında, çalışma imkânı ve geçim 
imkânı sağlamak bu hususta en pratik tedbir
dir. Orman bölgelerinde yaşıyan vatandaşlara 
iş sahası açacak yatırımlara öncelik verilmesi 
öteden beri, bizim de üzerinde durduğumuz bir 
tedbirdir. Ancak, bunun için yeni kaynaklar 
ayırmaya ihtiyaç vardır. 

Başlangıçta, orman idaresinin kendi imkân-
lariyle bu yatırımları karşılaması mümkün de
ğildir. öncelik taşıyan bu yatırımlar için yeni 
kaynak bulunmadığı takdirde Hükümet pro
gramındaki sözler ve vaidler kâğıt üstünde 
kalabilir. Bu yılın programında ve bütçesinde 
Hükümet programında yer alan bu düşüncenin 
gerçekleştirilmesini sağlıyacak imkânların dü
şünülmemiş olması bu endişemizi haklı göster
mektedir. 

Güven Partisi Anayasamızın orman suçları
nın affedilmesini önliyen Anayasa hükmünün 
değiştirilmesi zaruretini ilk defa ortaya atan 
partidir. Bunu sağlıyacak teklifleri grupları
mız destekleme kararındadır. 

Sanayi : 
Muhterem arkadaşlar, 
Sanayi sektöründe gelişme hızmm bu yıl 
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plân hedeflerine biraz daha yaklaşmış olmasın
dan memnuniyet duyuyoruz. Kalkınmamızın sü
rükleyici sektörü olarak ele alınmış olan sa
nayiimizin, plân ölçüleri içinde, süratle geliş
mesinin kalkınmamızda baş faktör olacağına 
şüphe yoktur. Ancak, sanayileşmede geçmişte 
yapılan hatalarda^ kaçınılması şarttır. Gelişi 
güzel kurulmuş olan, küçük ve dağınık işletme
ler halinde bulunan sanayiimizin düşük kapa
site ile çalışması, hammadde ve malzemelerini 
pahalıya tedarik eylemeleri, pahalı kredi kul
lanmaları bunları rekabet gücünden mahrum 
bırakmaktadır. Bu durumdaki sanayi ancak 
yüksek gümrük duvarları ve sıkıcı ithal tak
tikleri sayesinde ayakta durabilir. Bu sebeple 
sanayie dış rekabet gücü verecek rasyonelleş-
tirme tedbirlerine teşebbüs edilmesini yerinde 
görüyoruz. 

Sanayiimizin bütünüyle içe dönük olmasının 
mahzurları da, gün geçtikçe, belirli hale gel
mektedir. Tüketimi zamanından evvel kamçılı-
yarak tasarruf ve yatırım gücünü azaltan bu 
tipteki sanayi hammadde bakımından geniş öl
çüde dışa bağlı olduğu için dış ödeme güçlük
lerimizin büyümesine de sebebolmuştur. Geçen 
yıl da belirttiğimiz gibi anamadde sanayiinin, 
hammaddesi memlekette yetişen sanayie, zirai 
maddelere dayanan sanayie, makina sanayiine, 
öncelik vererek bu bünyeyi süratle değiştirmek 
ihtiyacındayız. Bu istikametteki teşvik tedbirle
rine öncelik verilmesini lüzumlu bir tedbir ola
rak görüyoruz. 

Sanayiimizin muhtaç bulunduğu ucuz yatı
rım ve işletme kredileri de yeterli değildir. Ku
ruluş ve mamul maliyetlerinin yüksek olması
nın bir nedeni de budur. Sanayide kredi me
selesinin halli bu nedenle öncelik kazanmıştır. 
Kredi sistemimizin ıslahında bu noksanın da 
göz önünde bulundurulacağı da tabiîdir. 

Merkez Bankası Kanunuyla, sanayi yatı
rımlarının ve yine sanayiimizin muhtaç bulun
duğu orta vadeli işletme kredileri için fayda
lı hükümler kabul edilmiştir. 

Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve sana
yi kredisi verecek ve kuruluşta teknik bilgi ba
kımından sanayicilere yardımlarda bulunacak 
olan özel sektör yatırım ve kalkınma bankası
nın kurulması işinin de artık daha fazla gecik
tirilmemesi gerekir. 

Sanayileşmeler, sanayinin muayyen birkaç 
büyük şehrin etrafında toplanmasının mah
zurları şimdiden görülmeye başlanmıştır. Den
geli kalkınma şartlarının gerçekleşmesini ön-
liyen bu tatbikata süratle son vermek ve sana
yileşmede yurdun her köşesinin imkân ölçüsün
de faydalanmasını sağlamak lâzımdır. 

istihdam meseleleri ve işçi dâvaları : 
Muhterem arkadaşlarım, 
İstatistiklerimiz, istihdam konusunda, he

nüz güvenilecek bir halde değildir. Bu konuda 
verilen bilgiler daha çok tahminlere dayanmak
tadır, Plânlama teşkilâtımızın tahminlerine gö
re, 1968 yılında istihdam hacmi 13 milyon 499 
bin kişidir. 1968 de istihdam hacmmda 412 bin 
kişilik bir artış olmuştur. Bunun 101 bini ta
rım, 311 bini tarım dışı alanlarda çalışmakta
dır. 

1969 da da istihdam 405 bin kişilik bir artış 
kaydederek 13 milyon 814 bine yükselmiştir. 
1969 da, tarımda istihdam % 69 dan 67,7 ye in
miş, tarım dışı sektörlerde istihdam oranı 
% 31 den 32,3 e yükselmiştir. 1969 da da ta
hakkuk eden 405 bin kişilik artışın 311 bini 
sanayi ve hizmetler sektörlerine dağılmıştır. 

Yine aynı kaynağa göre, tarım kesiminde 
gizli işsizlik devam etmektedir. 1967 yılında ta
rımda tahmin olunan gizli işsizlik sayısı 910 
bindir. Bu miktar 1968 de 800 bine, 1969 da 
650 bin civarına inmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu rakamlar, istihdam konusunda tahmini 

bilgi vermekten fazla bir değer taşımaz. Mem
leketimizde istihdam hacminin yıldan yıla, ge
nişlediği bir gerçektir. Ancak, bu, memleketi
mizde işsizlik sorunu gibi meselenin mevcu-
dolmadığını göstermez, istihdam hacminin art
masına rağmen, tarımda olduğu gibi, tarım dı
şında da gizli veya açık işsizlik mevcuttur. Şe
hirlere akının artması sebebiyle işsizlik daha 
belirli bir hale gelmektedir. Uzun vadeli ted
birler yanında, işsizliği azaltmak üzere, hemen 
uygulanacak tedbirler bulmaya mecburuz, iş 
bulma teşkilâtının genişletilmesi bu arada dü
şünülecek tedbirlerden biridir. Yabancı mem
leketlerden artan işçi talebini karşılamak üzere 
gereken tedbirlerin süratlendirilmesi de bu ba
kımdan faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Güven Partisi, işçi haklarının ve sosyal hak-
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ların geliştirilmesini, sosyal adalet içinde kal
kınmanın temel unsurlarından biri olarak gör
mektedir. Türkiye'de işçi hakları, sosyal haklar 
kavga ile elde olunmamıştır. Bunlar millî da
yanışmanın, adalet duygusunun ve sevginin 
mahsulüdür. İşçilerimizin hürriyet ve hukuk dü
zeni içindeki memleketlerde işçilere sağlanmış 
olan bütün haklara sahibolmaları lüzumuna sa
mimiyetle inanmaktayız. Bu inanç ite, Güven 
Partisi başından beri haklı işçi dâvalarının ya
nında olmuştur. Ve olmakta devam edecektir. 

Son iki yıl içinde çözüme bağlanan işçi is
teklerinin karara bağlanması için Güven Parti
si samimî bir çaba göstermiştir. 

Bunun gibi, tarım sektöründe çalışanlara 
güvenlik sağlanması işçi sağlılı tedbirlerinin 
geliştirilmesi, işçi konutları için daha geniş 
fonlar ayrılması, işçilere ferdî mesken kredisi 
verilmesi, sosyal sigorta fonlarından işçi çocuk
larına daha geniş ölçüde eğitim bursları sağlan
ması gibi konular, kuruluşundan beri, Güven 
Partisinin programında yer almış bulunmakta
dır. Bunların gerçekleştirilmesi hususunda Hü
kümete yardımcı olmayı vazife sayacağız. 

işçi eğitimi, işyerinde eğitim konuları gün
den güne önem kazanmaktadır, iş verimini ar
tırmak geniş ölçüde buna bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk işçisinin büyük çoğunluğunu, demok

ratik rejime bağlı, sınıf kavgasını helef tutmı-
yan, kanunlara saygı çerçevesinde haklarını 
ariyan milliyetçi kuruluşlar etrafında toplan
mış görmekle sevinç ve iftihar duyduğumuzu 
bu vesileyle belirtmeyi zevkli bir vazife sayıyo
ruz. 

Esnafımızı ilgilendiren konular : 

Aziz arkadaşlarım, 
Çalışarak hayatlarını kazanan, çalışma ve 

teşebbüs hürriyetinin, meşru kazancın, hür 
ve demokratik rejimin savunucuları olan esnaf 
ve sanatkârlarımızın süratle çözümlenmesi ge
reken meseleleri ve haklı dâvaları vardır. Bu 
dâvalara düzen yıkma edebiyatı ile çözüm yo
lu bulunamaz. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın, huzur içinde ça
lışmaları, her şeyden evvel kazançları ve istik
balleri bakımından güven içinde bulunmalarına 
bağlıdır. 
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İkinci Demirel Hükümetinin programında, 
esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili tedbirlerden 
büyük bir kısmı Güven Partisinin kuruluşun
dan beri, ısrarla gerçekleştirilmesini istediği 
konulara taallûk ediyor. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın, isçi yurttaşları
mın gibi, hastalık, ihtiyarlık, sakatlık ve benzeri 
hallerde sosyal güvenliğe kavuşturulması, 

Esnaf vo sanatkârlar için kredi imkânları
nın ihtiyacı karşılıyacak seviyeye getirilmesi, 
.şartlarmm daha elverişli hale çevrilmesi, 

Esnaf ve sebatkârlarımızın iş verimlerini ar
tırmak için sanayi siteleri, sanayi çarşıları ku
rulması işinin hızlandırılması, 

F.ınaf ve sanatkârlar için defter tutma yeri
ne, basit ve götürü usulle vergi ödemelerinin 
temini, 

Ç:rp,klık konusunun halli, 
Belediye mevzuatında esnaf ve sanatkârları

nı; sın lüzumsuz ve faydasız formalitelere boğan 
hükümlerin kaldırılması, 

Esnaf ve sanatkârlarımızın daha kuvvetli bir 
teşkilâta kavuşturulması Güven Partisinin ta
kipçisi okluğu dâvalardır. 

'Geçer. dönemde olduğu gibi, bunları bu dö
nemde de ararla kovalıyarak çözümlenmesini 
sağlamaya gayret edeceğiz. 

Eğitim meseleleri : 
Değerli arkadaşlarım, millet olarak kalkın

mamız ve refaha kavuşmamız, kanaatimizce ge-
nh ölçüde eğitim dâvamızın başarı ile yürütül
mesine bağlı bulunuyor. Bu sebeple, eğitimin ge
liştirilmesi için harcanacak para ve emeği en 
verimli yatırımlardan sayıyoruz. Hükümet prog
ramında da işaret edildiği üzere, (herkes için 
eğitim) anahedef olmalıdır. Yine eğitimde sayı 
kadar kabiliyetlere de önem verilmesi lâzımdır. 

Eğitim, bir imtiyaz değil, çalışan ve kabili
yeti olan her gencin hak*kı olmalıdır. Bu sebep
lerle bütün gençlerin okuma ve yetişme bakı
mından, yeterli, imkân ve fırsata kavuşturulma
sını, her vesileyle savunuyoruz. Geçen dönemde 
bu amaçla, yurt ve burs ihtiyacının daha iyi 
karşılanması, köy çocukları için pansiyonlar 
açılman, parasız yatılı kadrosunun genişletil
mesi için teklifler yaptık. Yüksek öğretim ve 
Kredi, ve yurtlarının sermayesinin artırılması; 
kitap ticaretine son verilerek ucuz kitap sağ
lanması için kanun teklifleri verdik. 
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Hükümet programında da yer bulan bu ih
tiyaçların bu yıl bütçesinde karşılığını görme
mek bizi üzmüştür. 

İlkokul çağındaki bütün çocukların okula 
kavuşturulması programının, özellikle Doğu il
lerinde aksamakta olduğunu görüyorııa. 

Ortaokulların en küçük kasabalara yayıl
masını memnunlukla karşılıyoruz. Ancak, bu
nun yanıbaşmda, ortaokul ve liselerin öğretmen 
ihtiyacının da halledilmesi gereken önemli bir 
mesele halindedir. 

Ortaokulların sayısı artırılırken, kalkınmada 
büyük ihtiyaç duyulan teknik öğretim ve mes
lekî öğretimin ikinci plâna atılmaması gerekir. 
Basta üniversiteler olmak üzere eğitim siste
mimiz ilkokuldan üniversiteye kadar ciddî bir 
ıslahat ihtiyacı içindedir. Bu ıslahatın geciktiril
meden tahakkuk ettirilmesi lâzımdır. Bu alanda 
geç kalınmasının zararları büyük olacaktır. 

Gençlerin yetiştirilmesinde Türkiye'nin yük
selmesinde çok önemli görev alan öğretmenlerin 
maddi ve mânevi huzur içinde çalışmaları sağ
lanmalıdır. Bu meselelerin zamanında halleû 11-
meyişi lüzumsuz gerginliklere yol açmıştır. An
cak. bunların halledilmesini istemenin de meşru 
yollan ve usulleri olduğunu bu vesileyle hatır
latmak isteriz, öğretmenlerimizin ve öğrencileri
mizin bu yollan bir tarafa bırakarak, kanun dı
şı hareketlere başvurmalarını hiçbir suretle tas-
vibetmiyoruz. Demokratik düzen içinde bulunan 
bir hukuk devletinde, haklı dâvalar ancak hu
kuk düzeni içinde savunulur. Bu yoldan netice 
almak kanaatimizce daha kolay olur. Güven 
Partisi bu sebeplerle başından beri kanunsuz 
boykotların, işgallerin, tahriplerin, kanunsuz 
yürüyüşlerin karşısında olmuştur ve olacaktır. 
Siyasi partilerin üniversite ve diğer öğretim mü
esseselerinden, öğretmen teşekküllerinden elle
rini çekmelerini de bu sebeple istedik ve ısrarla 
istiyoruz. Gençlik meseleleri ile görevli ayrı bir 
bakanlık kurulmasını yerinde bir tedbir olarak 
görüyoruz. 

Sağlık işleri : Sağlık işlerimizde gelişmeler 
olmakla beraber, plân esaslarına uygun bir is-
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tikamette yol alındığı ve bu alanda plân hedef
lerine yaklaşıldığı söylenemez. Büyük ümitlerle 
kurulmuş olan sosyalizasyon hizmeti bir süreden 
beri aksaklıklar gösteriyor. Takibedilen çok ha
talı ücret politikası yüzünden başlangıçta dok
tora kavuşturulmuş olan bölgeler son yıllarda 
yeniden doktorsuz kalmıştır. Sağlık ocaklan bir
çok 3'erlerde hekimsizdir. Bâzı illerimizde Dev-

. let hastanelerine ancak rotasyon usulü ile ve ge
çici vazife ile hekim bulunabilmektedir. Bu usul
le hastanelerimizi, hastane olarak yaşatmıya 
imkân yoktur. Bu durumda olan illerden, bü
yük merkezlere hasta akınının yıldan yıla ço
ğalması bu görüşümüzü haklı gösteriyor. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, konuşmamı
zın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu konuşma ile 
Güven Partisinin 1970 bütçe tasarısı ve bütçe 
ile ilgili iktisadi, sosyal ve kültürel meselele
rimiz ve çeşitli memleket dâvaları hakkında gö
rüşlerini genel hatlar] ile arz ve izah etmeye 
çalışmış bulunuyoruz. Bu tenkidlerimizi yapıcı 
muhalefet anlayışı ve görev duygusu içinde 
yapmış bulunuyaruz, Dış politika ve savunma 
meselelerimize hiznıot bütçelerimizi ilgilendiren 
diğer konulara ait görüşlerimizi Güven Partisi 
Grup sözcüleri devam edecek görüşmeler sıra
sında daha etraflı bir surette izah edeceklerdir. 
Bütçenin tümü hakkındaki grupumnzun son 
görüşünü müzakereler sonunda sözcümüz arz 
edecektir. 

Bütçenin milletimiz ve memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanını ve üyelerini saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu-
nun. Millî Birlik Grupu adına Sayın Gürsoy-
trak. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
saym senatörler, bu yıl bütçe müzakereleri ile 
beraber 27 Mayıs Devriminin ikinci on yıl dö
nemine başlıyoruz. 21 Mayıs Devriminin bâzı 
siya??, güçlerin bütün yıkıcı faaliyetlerine rağ
men onuncu yılma daha büyük bir güçle girme
sini aziz milletimizin kendi eserme olan sevigisi 
ve ona sahip çıkma arzusunun bir ifadesi olarak 
görmekteyiz. Şükran ve minnetlerimizi arz et
mek. ijteriz. Bu yılki bütçeyi eleştirmeye başla-
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madan önce, geçirdiğimiz on yılın bir muhase
besini yaparak sözlerime başlamak istiyorum. 
On yıl sonra, 1960 a baktığımız zaman Türkiye'
nin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik haya
tında, Anayasaca yapılması öngörülen temel so
runların olduğu gibi kaldığını ve devam ettiğini 
görmekteyiz. Türk toplumunun geleceği ile bi
rinci derecede ilgili çağdaş ve sosyal bünyemize 
uygun eğitim reformu yapılmamıştır. Eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliği sağlanmamıştır. Türk 
tarımında üretim artışını sağiıyacak, sanayileş
memizi destekliyecek ve Türk köylüsünü topra
ğa, refaha ve uygar imkânlara kavuşturacak, 
toprak reformu yapılmamıştır. İktisadi haya
tımız dışa bağlılıktan kurtulmamış, dış ticaret 
hacmi bünye ve değer bakımından değiştirileme
miştir, Kamu teşebbüslerinden beklenen kârlı
lık ve verimlilik sağlanamamış ve partizan yö
netimden kurtulamamıştır. Kalkınmanın yükü 
daha çok dar gelirlilere yüklenmiş, gelir dağı
lımında sosyal adalet gerçekleştirilememiştir. 
Dış borç yükü daha çok artmış, üretim araçları 
üzerinde yabancıların payı büyümüş, yabancı 
ülkelere geçen işçilerin sayısı çoğalmıştır. Dış 
politikada ve askerî alanda sınırlayıcı bağlardan 
kuTLulunamamıg, ulusal çıkarlara göre karar 
verme ve hareket etme yeteneği sağlanamamış
tır. Bununla beraber gelecek on yıl hakkında 
karamsar ve ümitsiz olmadığımızı söylemek is
teri*;. Düşünce, bilim, sanat, basın ve yayın 
özgürlüğü Türk Milletini içinde bulunduğu kısır 
düşünce ve atalet ortamından kurtarmış, ona 
çağdaş düşünce ufkunu açarak büyük bir canlı
lığa ve dinamizme kavuşturmuştur. İşte bu fikir 
gücü ve dinamizmin gelecek en yılda ana sorun
larımızı çözümliyeceğine inanıyor ve güveniyo
ruz. 

Sayın senatörler, bu hususları tesbit ettik
ten sonra şimdi 1960 ile 1970 yılları arasında 
ekonomik hayatımızın seyrini anahatları ile 
gözden geçirelim. 1965 ten önceki beş yıllık 
devre ile, 1965 ten sonraki beş yıllık devreyi 
kıyasladığımız zaman, şu sonuçlarla karşılaşı
rız. 

1961 den 1965 yılma kadar beş yıllık dönem 
içinde vergi hacmi 6 milyar 669 milyon liradan, 
10 milyar 294 milyon liraya yükselmiştir. Yani 
3 milyar 595 milyon liralık bir vergi artışı ol
muştur. 1965 yılında 58 milyar 500 milyon lira 
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olan gayr isaf i milH hâsıla, 1965 e kadar 14 mil
yar 627 milyon liralık bir artış göstermiştir. 
Her 100 liralık vergi yükü ile 1961 - 1965 yıl
ları arasında 405 liralık gelir yaratılmıştır. 
Şimdi 1965 ten 1969 yılma kadar olan dönemi 
gözden geçirelim. 1965 yılında 10 milyar 294 
milyon lira olan vergi hacmi, 1969 yılında 8 mil
yar 806 milyan lira artarak 19 milyar 109 mil
yon lirayı bulmuştur. 8 milyar 806 milyon li
ralık vergi artışiyle sağlanan gelir artışı, 24 mil
yar 397 milyon liradır. Görülüyor ki 1965 ten 
sonraki beş yıllık dönemde her yüz liralık vergi 
yükü ile ancak 276 liralık gelir yaratılabilmiş
tir. 1965 ten önce 405 liralık gelir artışı yara
tılırken, 1965 ten sonra 276 liralık geiir yara
tılması Demirel iktidarının başarısızlığını gös
termektedir. Gelir artışı sağlanmasında yüzde 
45 oranında bir azalma olmuştur. Bu Adalet 
Partisi İktidarının daha pahalı çalıştığına ve 
kaynakları israf ettiğine delâlet eder. Eğer 
toplanan vergilerle temin edilen kamu finansman 
kaynakları 1965 ten önceki dönem gibi dikkatli 
harcanmış olsa idi, 8 milyar 806 milyon liralık 
artan vergi hacmi ile 24 milyar değil, 35,5 mil
yar liralık bir gelir artışı sağlanmış olurdu. 
1965 ten sonra artan vergi yüküne nazaran, da
ha az gelir artışı sağlıyan ekonomimiz, yabancı 
ülkelere karşı acaba nasıl bir borç yükü altına 
girmiştir. Probleme bir de bu açıdan baktığı
mız saman şu sonuçla karşılaşırız. 1965 ten 
önceki 5 yıl içinde dış ülkelere 772 milyon do
lar anapara ve faiz ödenmiştir. 

Buna karşılık ithalât toplamı 2 milyar 929 
milyon dolardır, ihracat toplamı da yine 5 yıl 
içinde 1 milyar 976 milyon doları bulmuştur. 
Fark 953 milyon dolardır. Yani beş yıl zarfın
da 953 milyon dolar dış ticaret açığını kapat
mak için 772 milyon dolar borç ödenmiştir. Her 
yüz dolarlık borç ödemesi ile 123 dolarlık 
dış ticaret açığı kapatılmıştır. 1965 ten sonra
ki dönemde dış ticaret açığı toplamı 1 milyar 
16 milyon dolara yükselmiş ve açığın kapanma
sı için 809 milyon dolar dış borç ödenmiştir. 
Her 100 dolarlık borç ödemesi için 128 dolarlık 
ticaret açığını kapamıştır. Alman krediler ba
kımından konuyu incelediğimizde 1965 ten son
ra alman kredilerin daha verimli olduğu söyle
nemez. 1965 ten önce 825 milyon dolar kredi 
hacmi ile 953 milyon dolar dış açık kapanmış-
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tır. Yani her 100 dolarlık dış açık 86,5 dolar
lık kredi almayı gerektirmiştir. 1965 ten son
ra 1 milyar 198 milyon kredi alınmış, 1 milyar 
16 milyon dolar dış açık karşılanmıştır. Her 
100 dolarlık ticaret açığı 117 dolar kredi ile 
karşılanmıştır. Görülüyor ki 1965 ten sonra kre
dinin mahiyeti % 35 artmıştır. 1965 ten sonra 
yurt dışında çalışan işçilerin yurda transfer et
tikleri gelirlerle çok önemli artışlar olduğu hal
de, varılan bu netice dış kredilerin 1965 ten 
sonra, Türk ekonomisine ne derece pahalıya mal 
olduğunu göstermektedir. Başbakan Demirel 
bir taraftan vergi yükünü artırıp bunu israf 
ederken, diğer taraftan düyunu umumiye şart
ları altında ülkemizi dışarıya karsı artan bir 
borç yükü altına sokmaktan çekinmemektedir. 
Nitekim 1965 yık sonunda iç ve dış borçlarımız 
toplam olarak 26 milyar 587 milyon lira iken, 
1969 yılı sonunda 41 milyar 744 milyon liraya 
yükselmiştir. Demek ki son dört yılda 15 - 16 
milyar lira borç yapılmıştır. İşte Demirel ikti
darının sözde başarı bilançosu budur. 

Sayın senatörler, 1969 yılında iktisadi duru
mumuzun genel görünüşüne gelince, gayrisâfi 
millî hasıla % 6,8 oranında bir artış göstere
rek cari fiyatlara göre 118,1 milyar lirayı ve 
1965 fiyatlarına göre ise 97,5 milyar lira ola
caktır. Gayrisâfi millî hasıla geçen yıl % 6,7 
oranında artarak 91,3 milyar lira olmuştur. Ki
şi başına düşen millî gelir ise sabit fiyatlarla 
geçen yıla nasaran 120 Ti. artarak 2 800 liraya 
yaklaşmıştır. Birinci plân döneminde olduğu gibi 
plân hedeflerine ulaşmamış olmakla beraber 
% 7 ye yalan bir gelişme sağlanmış olması ge
nel dengeyi muhafaza bakımından etkili ol
muştur. Üretken alanlardaki gelişme, alınan bü
tün tedbirlere rağmen, plân ve programların ön
gördüğü seviyede gerçekleşememiştir. Buna 
karşılık inşaat ve ulaştırma sektörlerinde plân 
hedefleri aşırı derecede- geçilmeye devam edil
miştir. Tarım sektöründe plân hedefi % 4,1 
iken 1968 de 1,9, 1969 da % 1 lik bir gelişme 
sağlanabilmiştir. Sanayi sektöründe plân hedefi 
12 lik bir gelişmeyi öngörürken 1968 yılında 
% 10, 1969 yılında 11,2 lik bir gelişme sağlan
mıştır. Ulaştırma sektöründe plân hedefi 7,2 
lik bir gelişmeyi öngörmüşken, 1968 de plân 
hedefinin üstünde % 8, 1969 da % 8,8 lik bir 
anormal gelişme olmuştur, inşaat sektöründe 
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plân hedefi % 7,2 olmasına rağmen 1968 sene
sinde gelişme 10,3, 1989 da 9,1 olmak üzere yi
ne plân hedefleri üstünde bir gelişme sağlan
mıştır. Türk ekonomik bünyesinin büyük öl
çüde tarımda dayalı olduğu bilinen bir gerçek, 
ikinci Beş Yıllık Plân uygulamasının üçüncü 
yılma geldiğimiz halde tarım alanındaki geliş
me plânlanan seviyeye ulaşamamıştır. Bu sek
tördeki plânın isteği olan yüzde 4,1 büyüme hı
zına karşılık, 1967 de 0,9, 1968 de 1,9, 1969 da 
ise ancak yüzde 1 oranında bir gelişme sağlana
bilmiştir. Tarım sektöründeki bu olumsuz duru
mu hava şartlarının fena gitmesine bağlıyarak 
izah etmeyi yanlış ve gerçekçi olmıyan bir tu
tum olarak görüyoruz. Türkiye'nin normal ik
lim şartları böyle olduğuna göre tedbirlerimizi 
buna göre almak gerektiğine inanıyoruz. A. P. 
iktidarı tarım alanında Türkiye'nin gerçekleri
ne uygun bir tarım politikası uygulamadığın
dan emeklilik buğday ihtiyacımız için yılda 350 
bin ton kadar buğday alırken bu yıl 12 . 9 .1969 
tarih ve 6/12323 sayılı Kararname ile 850 bin 
ton buğday almak mecburiyetinde kalınmıştır. 
A. P. tarım politikasını değiştirmediği takdir
de bir tarım ülkesi olan ülkemizde Türk halkı
nı doyurmak için her yıl daha büyük miktar
da yabancı ülkelerden buğday almak mecburi
yetinde kalacağız demektir. Bu alanda alına
cak ciddî tedbirlerin başında A. P. nin Anaya
sanın emri olan toprak reformunu benimsemesi 
ve savsaklamadan uygulamaya geçmesi şarttır. 
Bu yıl ithal edilen 551 bin ton buğday için 284 
milyon lira ödenmiştir. Türkiye'nin yıllık buğ
day üretimi yılda 9 ilâ 10 milyon ton kadardır, 
ve bir bu kadar da tüketilmektedir. 1968 sene
sinde S27 bin ton, 1969 da 250 bin ton kadar 
buğday stokumuz olduğuna göre demek ki eli
mizde Türk ulusunu olağanüstü bir durumla 
karşı karşı kalındığı zaman imkânlarını ve 
ihtiyaçlarını karşüryacak bir stokumuz mevcut 
değildir. Bu durumda Allah Türk ulusunun 
yardımcısı olsun demekten başka söylenecek bir 
söz kalmıyor. 

Sanayi sektörünün durumuna genel bir göz 
a^aoak olursak, süratli ve istikrarlı kalkınma
mızın sürükleyici sektörü olan sanayi sektörün
deki gelişme de plân hedefinin altında kalmış
tır. Plân hedefi yüzde 12 iken 1967 de 11,7; 
1988 de 10,3; 1969 da 11,2 lik bir gelişme sağ
lanmıştır. 
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Sanayi sektörünün dışa bağlı montaj sana
yiine doğru yöneltilmiş olması kamu sektörü 
yatırımlarının [kısılması bu sonucun alınmasın
da başlıca etken olmuştur. Döviz kıtlığı ve 
transfer gecikmeleri sebebiyle yeteri kadar ham 
madde ve ara malı temin edilememesi dışa bağ
lı montaj sanayimizde önemli sarsıntılar meyda
na getirmiştir. 

mevduatta artma olmamış, buna karşılık iş
letme kredisi ihtiyacı çok daha fazla artmış 
ve Merkez Bankasına müracaatlar da çoğalmış-
t-ıi'. Nihayet toptan eşya fiyatlariyle birlikte 
hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı geçmiş yılla
ra nazaran çok daha artmıştır. 

Türkiye'nin iktisadi durumu üzerinde rol 
oynayan malı müş'üier de 1968 ve 1969 yılla
rında olumsuz yönde gelişme göstermiştir. Bil
hassa Cumhuriyet Altını Ekim ayı itibariyle 
1987 de 101,68 lira iken 1968 de 118,17 lira, 
1959 da 132,23 liraya yükselmiştir. Her ne 
kadar Dünya altın piyasasının tesiri meiv-
cu&o:nıakla beraber iki yıl içinde yüzde 32 
uranında artış sıhhatli bir malî bünyenin 
belirtisi olmaktan çok uzaktır. Kalkınana Plâ
nında yüzde 3 civarında teçhiz olunacağı be
lirti-sn fiyat artışları yüzde altıdan fazla 
yükselme kaydetmiştir. Bilhassa sanayi ham
maddeleri fiyat endeksi gıda maddeleri fiyat 
endeksinden daha yüksek bir artış göstermiştir. 
1965 yılında özellikle sanayi ham maddeleri 
fiyat endeksinin daha yüksek bir artış ile sey
retmesi, sanayi ham maddesinde çekilen sıkın
tısının arz yetersizliğinin bir neticesidir. Bu 
durum sanayinin gelişmesini önemli derecede 
gelişmekten alıkoymuştur. Bir yandan sanayii 
teşvik tedbirleri peşinden koşulurken 933 sa
yılı Kanun teşviklıeriyle malî fonlar ihdas 
olunurken sanayiin ham madde fiyatlarındaki 
artışlar spekülâsyon gelişmesine ve hakiki sa
nayicinin çalışmasını büyük ölçüde güçleştir
miştir. Zaten 933 sayılı Kanunda ki teşvik 
îfonları ise hakik isanayiciye hitabeder mahiyet
te kullanılmamıştır. Gıda maddeleri endeksi 
1965 ten l£'o9 a kadar sırasiyle yüzde 10, yüz
de 5,4; 6,6; 3,8 yüzde 4 oranında bir artış 
seyri takibederken sanayi ham maddesi endeksi 
yüzde 5 ten başlamış yüzde 4,1; yüzde 9, yüz
de 6, yüzde 8 gibi gıda endeksinin üstünde bir 
seyir takibetmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sayfa 
113: Hazinenin Merkez Bankası kaynaklarma 
başvurmasının mâkul sınırlar içinde kalındığı 
takdirde ekonominin dengesini enflâsyonist 
yönde bozmıyacağmı belirtmekte ve açık fi
nansman yoliyle para dengesini bozmadan kamu 
sektörüne finansman imjkânının ne miktarda 
olabileceğini tâyin ve devamla açık finansman 

1969 yılında sabit fiyatlarla toplam 99,3 
milyar liralık kaynağın 20,9 milyar lirası yatı
rıma 78,4 milyar lirası tüketime harcanmış ola
caktır. Buna göre geçen yıla oranla toplam 
yatırımlar yüzde 7,7 tüketim ise kamu sektö
ründe yüzde 8, özel sektörde yüzde 5,8 kadar 
artmaktadır. Bütçe Karma Komisyonunda 
verilen bilgilere göre 1969 yılında yatırımla
rın yüzde 98 oranında gerçekleşeceği anlaşıl
maktadır. Geçen senenin yüzde 93 oranındaki 
gerçekleşmeye nazaran şüphesiz ki daha iyi
dir. Fakat, yatırımlar tarım, sanayi sektör
lerinde Plân hsdeflerinin altında ulaştırma ve 
inşaat sektörlerinde ise Plân hedeflerinin ol
dukça üstünde olarak gerçekleşmekle sıhhatli 
bir bünye göstermemektedir. Nitekim bu se
beple ekonomide yer yer başlıyan mal darlığı, 
iç ve dış ödemelerde zorluklar, fiyatlarda âni 
ve süratli yükselmeler gibi belirtilen ekono
minin içinde bulunduğu rahatsızlığı yansıtan 
belirtiler olmuştur. Kaynaklara nazaran kamu 
sektöründeki harcamaların daha hızlı bir şe
kilde artması sonunda meydana gelen açıklar 
ödemelerin zamanında yapılmasını büyük ölçü
de zorlaştırmıştır. Zamanla Hazine istihkak
ları ödeyemez duruma düşmüştür. Hükümet 
bütçenin çok büyük açık vereceğini düşünerek 
geçen seneye nazaran daha büyük ölçüde ol
mak üzere harcama taahhütlerini ve kısmen 
ödemeleri durdurarak çojk sert tedbirler al
mak mecburiyetinde kalmıştır. 1968 yılma 
nazaran ihracat, proje kredileri ve işçi gelir
leri iartmışsa da yardımların azalması, dış ti
caret ve ödemeler dengesi açığının büyümesi
ne ve transfer güçlüklerinin artmasına sebebol-
muştur. Böylece ithalât tıkanıkları meydana 
gelmiş, bunun neticesi olarak sanayide ham 
madde darlığı çekilmiş, üretim düşmüş, iş
sizlik artmış ve spekülatif davranışlar çoğal
mıştır. Bâzı ara ve tüketim mallarında stoklar 
büyümüş, taksitli satışlar vâdeleri uzamış, 
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konjonktür dalgalanmalariyle mücadele vasıtası 
olarak kullanılacak, ekonominin durgunluk için
de olduğu devrelerde Merkez Bankası kaynak
larına dalıa fazla başvurulacağı aşırı talep ge
nişlemesi görülen devrelerde ise aksi yönde bir 
politika işlenecek denmektedir. Plânın bu ilke
si uygulanmadığı ve tutarlı bir para politikası 
takibedilmediği için talep genişlemesine rağmen 
para arzında kısıntı yapmak şöyle dursun aksi
ne 1969 yılımda emisyon hacmi 9 317 milyon li
radan 10 270 milyon liraya yükselmiş, yani 
yüzde 10,3 lük bir artış olmuştur. Bir yandan 
fiyatlar yükselirken ve enfîâsyonist temayül 
ekonomiyi tesiri altına alırken diğer taraftsn 
emisyon hacmmdakı bu artış plân ilkesine ay
kırıdır. Bunun bir önemli sebebine şu suretle 
temas edebiliriz : 

Merkez Bankası sistemimiz felce uğratılmış
tır. Eskiden kararname ile yürütülürken yeni 
çıkan Merkez Bankası Kanunu ile para politi
kası Merkez Bankasının elinden çıkmış, elek
trik mühendisi olan Plânlama Müsteşarının ta
limatı altına girmiştir. Para kredi kurulu namı 
ila bir kurul teşkil olunmuştur. Bu kurula müs
teşar başkanlık eder ve talimat verirse para 
politikasının ne derecede ciddî kararlara da
yandığı kolaylıkla anlaşılır, ikinci Beş Yıllık 
Plânın sayfa 112, tablo 58 e gere değerleri pa
ra talebi konusunda çok sarih hedefler tâyin 
etmektedir. Bu hedeflerin en ehemmiyetli özel
liği para talebinde yüzde 7,5 civarında bir artı
şın vukubulması yani gelişme hızına paralel 
bir gelişmenin tarif edilmesidir, iktisat teori
sinde enflâsyonu önlemek için elzem olan bir 
şaftın ikinci Beş Yıllık Plânın tablo 58 ne hâ
kim olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Plân
lama Teşkilâtı kendi vaz'ettiği ve Yüce Meclise 
sunduğu bu dokumanı bu noktada dikkate al
maksızın icraatta bulunmaktadır. Şöyle ki 1965 
yılından başlamak üzere para arzındaki yıllık 
artış yüzde 14 raddelerine yükselmiştir. 1970 
Bütçesinin eki olan 1989 yılı ekonomik rapo
runda tablo 19 un tetkiki durumu açıklıkla 
meydana çıkarır. 1966 da 19 780 milyon lira 
olan para arzı 1967 yılında 22 682 milyon lira
ya yükselmiştir, artış yüzde 14 tür. 1968 yılı 
Ağustosunda 23 108 milyon liralık para arzı 
1969 yılı Ağustosunda 26 740 milyon lira olmuş 
artış ise, yüzde 15.8 dir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen artışın 
iki mislidir. Bu durumda hiç şüphesiz enflâsyo
nu teşvik etmiyen bir para politikasının kulla
nıldığından bahsedilemez. 1970 yılı Bütçesinde 
de 1969 yılı ve diğerleri gibi samimî olmadığı 
anlaşılıyor. Bir taraftan gelirlerin yüksek gös
terilmesi ye diğer taraftan ek golir sağlamaya 
matuf tedbirlerin gerçekçi olmayışı açık finans
man tekniğinin uygulanmasına yol açmakla be
raber bu teknik dahi samimî bir şekilde kulla
nılmamaktadır. Gelirlerin yüksek gösterilmesi
nin bir mühim sebebi, gittikçe artan cari har
camaların ve siyasi gayelerle programa sokulan 
yatırımların finansmanını karşılamak mecburi
yetinden doğmaktadır. Yıllık Programa giren 
yatırım ve projeler dokümanı Meclislerden geç
mediği için Hükümet bu hususta bir serbestiye 
or'ihip'tir. Bu serbesti içinde parti ve bölge kade
melerinden galen yatırım teklifleriyle, seçim en
dişesiyle vadsdilen yatırımlar ve bir de iktida
rı büyük ve başarılı işler peşinde gösteren Bo
ğaz Köprüsü gibi fantam yatırımlar yığını tabi
atı itibariyle ekonomiyi aşırı derecede zorla
maktadır. Bütçenin gelirler kısmı bu zorlama
yı kargılıyamıyacağı için açık finansman tek
niği geri tepen bir silâh haline gelmektedir. 
Haya* pahalılığının artması, fiyatların yüksel
meli, spekülâsyonların doğması, kredi temini 
için millî menfaatlerimizden yapılan fedakâr
lıklar açık finansman tekniğinin kötü kullanıl
masının neticeleridir. Ekonominin deflâsyonist 
temayülde olusunda açık finansman tekniğinin 
nispî faydasına mukabil enfîâsyonist temayül 
altınla ise felâket getirdiği bilinen bir ger-
çekllr. 

Bugün iktisadi ve sosyal huzursuzlukların 
kaynağı açık finansmanın taşıdığı mahzurlar
dan doğmaktadır. Kabarık bütçe yapmanın sek-
törel kalkınma yönünden de mahzurları vardır. 
Nitekim dönem içinde bilhassa yapım sektörün
de alacakların ödenmeyişi bir hakikattir. 1957 
yılındaki gibi her ne kadar istihkaklar bono ile 
ödenmiyorsa da bugün ödenmekte büyük güç
lükler çekilmektedir. Halbuki bu sektörde kuv
vetli millî firmaların kurulması zaruridir. 
Bu ise malî istikrara ihtiyaç gösterir. Ödeme* 
lerin zamanında yapılması yapım makina ve 
teçhizatının temin olunması, âdil rekabet şart
larının korunmasına bağlıdır. Kabarık bütçe 
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dolayısiyle yıl sona ermeden ödeme sıkıntısı 
çekilmekte, getirilen ek ödenek kanunları bu 
defa tersine işliyerek harcanamamaktadır. 
Çünki harcamaların gerisinde teknik hizmetle
rin bulunduğu bir hakikattir. Ödeneksizliğe 
göre iş programını kısan ve tadil eden genel 
müdürlükler bilâhara ek ödeneğe kavuştuğu za
man haklı olarak bunları kullanamamaktadır
lar. 1968 bütçe yılında 2 milyar 59 milyon lira
lık ek ödenek getirilmiş fakat dönem sonun
da 2 milyar 420 milyon, liralık ödenek yakıl
mıştır. Bütçe Karma Komisyonu raporu sayfa 
39. Demek ki, gelirleri kabarık göstermek ter
sine işliyen bir mekanizma haline gelmiştir. 
Gayrisamimî bütçede gelirlerin fazla tahmin 
edilmesi usuldendir. Nitekim 1967 bütçesinde ge
lirlerde gerçekleşme 486 milyon lira noksan 
olmuştur.. 1968 yılı Bütçesinin uygulamasında 
da 1 milyar 68 milyon liralık bir noksan gerçek
leşme görülür. 1988 bütçesinin. 21 milyar 680 
milyon tahmin edilen gerçekleşmesinin 1 milyar 
68 milyon lira olarak fazla tahmin edilmesi 
1970 yılı Bütçesinin samimiyetine şüphe ile bak
mamızı gerektirir. Evvelâ 1970 yılı Bütçesinin 
vergi tahminleri samimî değildir. Maliye Ba
kanlığı gider ve gelir bütçesi raporu sayfa 48 e 
göre, stopaj dâhil Vasıtasız Vergi tahsilatı ra
kamları 1965 2 milyar 670 milyon, 1966 da 
3 milyar 311 milyon, 1967 de 3 milyar 994 mil
yon ve 1968 de 4 milyar 413 milyon olduğuna 
nazaran fiilî tahsilatta 1966 da % 23,9 1967 de 
% 20,6, 1968 de %10,6 artış olmuştur. 

1986 da vergi tahsiHâtı ÖZ9İ sektörün bir 
lû'tfu olarak sadece bu yıla ma'nsiis olmak üze
re âzamiden geçmiş ve müteakiben yıllık artış 
hızları azalarak nihayet % 16 ya inmiş
tir. 1970 yılında % 10 dan daha fazla 
bir artış beklemek mümiMin değildir. Buna na
zaran 1989 yılında beyannanıeli vergi tahsilâ/iı-
nm 4 milyar 950 milyon lira, Kurumlar Vergisi 
ıtahsilâtının 1 milyar 350 milyon lira ve diğer 
Vasıtasız Vergiler tahsilatının 350 milyon lira,' 
toplam olarak 6 milyar 650 milyon lira tahmin 
olunaMir. 1970 yılı için bu meblâğı âzami % 14 
artırarak 7 milyar 600 milyon lira olacağı tah
min olunabilir. 

1970 yılı için Vasıtasız Vergiler Gelir Ver
gisi olarak 8 milyar 150 milyon. Kurumlar Ver
gisi 1 milyar 600 milyon, diğer Vasıtasız Ver
giler 550 milyon toplam olarak 8 milyar 300 

milyon eder ki, buna göre 700 milyon liralık 
asgari bir açık sadece bu kalem için söz konu
sudur. Bütçe Karma Komisyonu raporunda 
1969 yılı Bütçe tahminlerinde gider ve gelir
leri kaleminde ithalde alınan istihsal Vergisin
de 450 milyon Türk Lirası, dahilde alınan istih
sal Vergisinde 100 milyon, Gümrük Vergisinde 
500 milyon, Şeker istihlâk Vergisinde 50 mil
yon, Damga Resminde 40 milyon, Emlâk Alım 
Vergisinde 55 milyon olmak üzere noksan tah
silatı dikkate alacak olursak toplam olarak 1 
milyar 195 milyon lirayı bulmakta buna Tekel 
istihlâk Vergisi noksanlığı da ilâve olursa Va
sıtalı Vergilerde 2 milyar lirayı geçen bir nok
sanlık nıiişahade olunmaktadır. Meselâ Tekel 
Vergisi 1867 yılında 1 milyar 620 milyon lira 
tahsilat sağiladığı halde 1968 de 1 milyar 285 
milyon liraya düşmüştür. Bu durumda nazarı 
dikkate alınırsa 23 milyar 571 milyon lirayı bu
lan Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler toplamının 3 
milyar lira şişkin olduğu anlaşılır. 1970 yılı 
Bütçe gelirleri için tahmin olunan 23 milyar 
£71 milyon liranın gerçekleşmiyeceği, sadece 
dahilde alman istihsal Vergisi ile, akar - ya
kıt istihsali Vergisinde fazla göstermekten do
layı 1 milyar 930 milyon yani 2 milyar liralık 
açık bulunduğu görülmektedir. Diğerleri de 
ilâve olunduğu zaman toplam açığın 3 milyar 
lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Nitekim dahil
de alman istihsal Vergisi kalemi 1989 bütçe
sinde 1 milyar 900 milyon lira tahmin edilirken 
1 milyar 850 milyon lira olarak gerçekleşmiş, 
buna mukabil 1970 bütçesinde bu kallemin 2 mil
yar 891 milyon tahmin olunması gerçeğe uygun 
değildir. Gene 1 milyar 650 milyon lira olarak 
gerçekleşen Akar - yakıt istihsal Vergisinin 940 
milyon' lira artış göstermesi imkânsızdır. Çün
kü bu kalemde 1967, 1968, 1969 yıllan tahsi
latı hemen hemen hiç değişmemiştir. Nitekim 
Başbakan basma verdiği demeçte 2 milyar li
ralık açıiktan bahsetmiştir, iktidarın vergi gelir
leri sağlamaktaki başarısızlığını Maliye Bakan
lığına ait raporun 8 nci sayfasında görmek 
mümkündür. 1969 yılında vergi dairelerince 
incelenen 2 milyar 316 milyon liralık matrahın 
962 milyon liralık hatalı olduğu tesfbit edilmiş
tir. Yani % 42 oranında vergi kaçakçılığı ya
pılmıştır. Bu oran 1964 yılında % 31 iken, 1965 
yılında % 47 ye, 1966 yılında % 57 ye yüksel
miştir. Vergi kaçırmada temayül bu şekilde ge-
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iişirken vergilerin tam ödenmesini temin etmek 
maksadiyle getirilmiş bulunan servet beyanna
melerini iktidarın kanuna aykırı olarak fiilen 
yürürlükten kaldırması vergi kaçıranları adeta 
mükâfatlandırmaktadır. 

Yatırım politikasına gelince: İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Kânı sayfa 100 ve 1970 prog
ramı sayfa 172 de belirtildiği gibi karma eko
nomi düzeninin doğmasına dokiriner görüşler 
değil, fakat hızlı gelişme ihtiyacı 'sebebolmuş ve 
tasarruf ve müteşebbis yetersizliği yanında pi
yasa mekanizmasını işleyişinde görülen aksak
lıklar da karma ekonomi düzeninin yaygın bir 
şekilde imlemesine yol açmıştır, demektedir. 
1030 lardan bu yana çok yıllar geçmiş olmasına 
mukabil ne müteşebbis yetersizliği giderilmiş, 
ne de piyasa mekanizması düzene kavuşmuş
tur. Sanayici tüccar sınıfın devamlı olarak risk
ten kaçan ve kısa dönemli kazançları uzun dö
nemdeki kararlı gelişmeye tercih edan tutumu 
değişmemiştir. 1965 yılından sonra Demir el Hü
kümetinin kamu fonlarından özel sektöro akta
rılan ödenekler de olumlu bir sonuç verdiği söy
lenemez. Esasen bu fonları ve teşvik tedbirleri 
ıııliteşebbis yetersizliğini gidermek şöyle olsun, 
teşebbüs piyasasında tüccar sınıfında yer alan 
belirli kişilere yönelmiştir. Zengini daha zengin 
yapan teşvik tedbirleri 1988 - 1969 ve 1970 yıl
ları programlarının genel vasfıdır. Devlet eliy
le mü't-eşebibis yaratma gayerti her j ey den önce 
müteşebbislerin yarattıkları gelirlerin artan 
oranda yatırıma ayrılması ve böylece kendini 
b asliyen bir kalkınma hamlesine girmesi zorun-
luğunu getirmesi lâzımdır. Halbuki son iki 
yıllık uygulama müteşebbis kârlarının özsl 
iiiks tüketime kaydığını göstermektedir. 1965 
ten önceki plânlı dönemde özel sektör yatırım
ları plân hedeflerinin de üstünde gerçekleşirken 
1965 ten sonra plân hedeflerinin altında gerçek
leşmeye başladığını görüyoruz. 1983 te özel sek
törün yatırım hedefi plânda 4,3 milyar lira iken 
gerçekleşme 5,3 milyar liradır. 1964 te 4,8 mil
yar lira olan plân herefi 5 milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir. 1985 te ise 5,4 milyar liranın 
5,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini görürüz. 
ikinoi Beş Yıllık Plân tablo 5 te belirtilen bu 
rakamlara mukabil 1970 programı tablo 11 de 
özel sektör yatırımlarının 1968 yılı için 7 milyar 
9İ8 milyon lira olarak planlanmasına mukabil 
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7 milyar 883 milyon lira olarak gerçekleştiği, 
1989 da 9 miüyar 189 milyon liraya mukabil an
cak 8 milyar 969 milyon lira olarak gerçekleş
tiği anlaşılmaktadır. Eğer, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından özel sektöre ödenen para
lar nazarı itibara alınırsa, özel 'sektörün bütün 
teşvik tedbirlerine rağmen program hedefleri
nin gerisinde kaldığını görürüz. Adalet Partisi 
Hükümetinin uyguladığı yatırım politikası fel
sefesi itibariyle böylece kendi kendini cerh et
tiği görülmektedir. Yatırımını kısıtlıyan özel 
sektör Adalet Partisi iktidarının vergilerden 
ayırıp ödediği paralara mukabil acaba ne iı'le 
meşgul olmaktadır. Bu konu üzerine eğildiğimiz 
zaman bu teşvik tedbirleriyle bizdeki özel sek
tör ün tüketim harcamalarını artırdığını gör
mekteyiz. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tablo 37 de 
1988 yılı için öngörülen 61,1 milyar liralık özel 
sektör tüketim harcamaları 1970 programı tablo 
1 e göre 1,5 milyar lira artmış, yani 62,3 milyar 
lirayı bulmuştur. Fiyat samları ve dolaylı ver
giler kanalı ile halktan toplanan tasarrufların 
özel sektörün tüketim harcamalarında kullanıl
ması yolu Ada] s t Partisi tarafından resmen keş
fedilen ve plân dokümanında tescilini bulan çok 
yanlış bir yol olmuştur. Durum böyle olmakla 
beraber Adalet Partisi iktidarının proto tipi bir 
türedi özel sektör ortaya çıkmıştır. Bunlar plân
lama teşkilâtından aldıkları teşvik belgelerini 
bir nevi nakdî sermaye olarak kullanmakta, pi
yasanın rakipsiz bir özel sınıfım teşkil etmekte
dir. Bu türedi özel sektörün gerçek ne sanayi 
ve ne de teşebbüs faaliyeti ile uzaktan yakın
dan bir fikrî akrabalığı yoktur. Fakat yüksek 
seviyede zevat ile hısımlıkları vardır. Ne sana
yici ve ne de müteşebbis olmıyan bu türedi özel 
sektör elde ettikleri teşvik belgesini geçer akçe 
olarak kullanmakta, katma değer oranı düşük, 
ithal payı. yüksek, tüketime dönük gayrimillî 
sanayi kollarında üretime katılmaktadır. 

Başbakan Demirel'in Plânlama Teşkilâtı 
eliyle teşvike mazhar kıldığı sanayi işte bu tip 
bir müteşebbis grupun inhisarında bulunmakta
dır. Özel sektördeki bu duruma mukabil, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri de gayrimillî sanayi hali
ne getirilme yolunda planlanmaktadır. Etiban-
km elindeki bütün bakır işletmeleri ve bakır 
rezervleri bir Amerikan firması ile ortaklık ku-
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ran bir şirkete devredilmiştir. Yabancı firma
nın hissesi % 51 dir. Millî bakır politikamız da 
gayrimillî bir politikaya kurban gitmiştir. Yeni 
bakır tesisleri projesini realize etmek için kamu 
işletmellerini yabancı sermaye ortaklığına hedi
ye etmenin mantıki ve iktisadi gerekçesini ara
yıp, bulmak, mümkün değildir. 

Makina Kimya Sanayiinin liderliğinde ku
rulması mümkün olan motor sanayii yine % 51 
hissesi üzerinden hediyesi bir yabancı sermaye 
ortaklığına tevdi edilmiştir. Büyük sanayi tesis
leri kurmanın yegâne yolunu Ortak Pazara üye 
olacağımız bir dönemde, yabancı sermaye ortak
lığına teslim olmakta aramak Başbakan Demirel 
metotlarından biri haline gelmiştir. Bize pazar
lık gücü olan sağlam bir malî bünye ve şuurlu 
bir sanayi politikası şahsiyet sahibi bir idare me
kanizması ile büyük sanayi tesislerini kuracak 
fonları tesis etmek daima mümkündür. Biz ulus
lararası ticari ve malî anlaşmaların yapılması 
aleyhinde değiliz. Bu anlaşmaları yapmaya 
uluslararası çıkarlar açısından ihtiyaç vardır. 
Fakat Başbakan Demirel Malî ve ticari anlaş
malara ülkemiz aleyhine bir üçüncü anlaşma şek
lini ithal etmiştir. Bu da fiziki anlaşmalardır. 
Yani yabancı firmalara ekonomimizin fizikî var
lığının kredi karşılığı teslim edilmesidir. Balar 
kompleksi projesi bunun çok tipik bir örneğini 
teşkil eder. Bu haliyle şüphesiz ki, bu bir anlaş
ma değil, bir bağlılığın ifadesidir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin ülkemizin sanayileşmesi ve 
kalkınmasında müstesna bir yeri ve rolü vardır. 
Bu kuruluşların verimli çalışma tedbirleri üze
rinde titizlikle durulmalı ve kaynakların geliş
mesi hareketine yardımcı olunmalıdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini iktisadi et
kenlikten uzak tutmanın yurt yararına bir po
litika olmadığını burada önemle belirtmek iste
riz. 

Bir nebze de döviz rezervine dokunmak isti
yorum. 1969 yılı ekonomisinin en önemli dar bo
ğazlarından biri döviz rezervimizin erimesinden 
ileri gelmiştir. Âni ihtiyaç karşısında müteşeb
bis sanayiin makina, teçhizat ve yedek parça 
ithalini mümkün kılabilmek üzere döviz rezer
vimizin önemi çok fazladır, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında (Sayfa % tablo 57) her yıl 
için 30 milyon dolar olarak öngörülen hu rezerv 
tamamen erimiş bulunmaktadır. Bundan dolayı 
1969 yılında sanayici çok büyük sıkıntı içine 
düşmüş ve hattâ zaman zaman birkaç yüz do
larlık Merkez Bankası transferlerinin dahi ya
pılamaması yüzünden önemli sanayi kollarında 
duraklamalar olmuştur. Türkiye B. M. M. ne su
nulan 1970 yılı Bütçe tasarısı raporunda (tablo 
4 -1 de), döviz rezervine ait kalemin 1968 de 27 
milyon dolar iken, 1969 da (0) dolara indiği, 
eriyip bittiği görülmektedir. 

Özel yabancı sermaye : Özel yabancı serma
yeden umulan seviyede döviz kazancı da sağla
namamıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da 1987 yılında 35 milyon dolar, 1969 yılında 
ise 47 milyon dolar olarak umulan yabancı ser
maye yatırımları 1967 de yan yarıya 17 milyon 
dolar olarak ve 1988 de üçte bir seviyede 13 mil
yon dolar, 1989 da da % 40 noksanı ile 30 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, ya
bancı sermayenin yurdumuzda yatırım yapmak 
yabancı sermaye, memleketimize, geldiği kada
rından daha fazla yerli sermaye tarafından hi
maye görmektedir. Bilhassa Devlet bankaları 
bu hususta adetâ birbirleri ile yarışma halinde
dirler. Yabancı firmaları, getirdikleri yabancı 
sermayeden daha fazlasını onlarla ortaklık ku
rarak tahsis etmekte, kendi malî kaynaklarımız
dan millî sanayimizin yeteri kadar yararlanma
sına imkân bırakmamaktadırlar. Biz yerli sana
yimizi finanse etmek için kurulan Türkiye Sa
nayi Kalkınma Bankasının yabancı firmalarla 
ortaklık kurmasını, yine aynı tarzda ortaklıklar 
kurarak yerli sermayemize rakip yabancı sanayi 
birimlerini yaratan İş Bankasının davranışları
nı tenkid ediyoruz. Meselâ Jena Werg firması
nın getirdiği sermaye 6 milyon Tl. karşılığı dö-

Demirel Hükümeti sabit sermaye yatırımları 
içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri payını git
tikçe azaltan bir politika takibetmekten çekin
memiştir. 1968 yılında 15 milyar 98 milyon lira
lık sabit sermaye yatınmlarmın % 18,6 sı İkti
sadi Devlet Teşekküllerine ait iken, bu oran 
1967 de % 16,3 e inmiştir. 1970 programında 25 
milyar 290 milyon lira olan sabit sermaye yatı
rımlarının ancak % 16,2 si İktisadi Devlet Te
şekküllerince yapılması öngörülmüştür. Oysa ki 
1970 programı (Tablo : 10) incelendiği zaman 
kendisine tahsis edilen yatırımları en çok ger
çekleştiren kurumun İktisadi Devlet Teşekkül
leri olduğunu görürüz. 
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viz olduğu halde, İş Bankası 6 milyon lira ile 
ortaklığa katılmış ve ayrıca 12 milyon lira da 
aynı firmaya kredi olarak sağlanmıştır. 1969 
yılının en açık niteliği yabancı firmalara ve ya
bancı sermayeye karşı gösterilen «plâtonik sev
da» olarak hulâsa edilebilir. Hükümetin millî 
sanayiimizin korunması ve muhtacolduğu finans
manı bulabilmesi bakımından bu yanlış uygula
manın üzerine önemle eğilmesini rica ederiz. 

Kanada Hükümeti Maliye Bakanı Edgar 
Banson tarafından resmen açıklandığına göre, 
yabancı şirketlerin kontroluna düşmesi ihtimali 
beliren endüstri kurumlarının elde kalması için, 
Kanada, asıllı özel sektörle kamu sektörünün 
yaygın bir işbirliği yapmasını istemekte, bu 
maksatla gereken teşkilât kurulacağı ve fonla
rın ayrılacağını resmen dünyaya ilân etmiştir. 

Türkiye'ye nazaran daha gelişmiş bulunan bu 
ülkeler yabancı sermaye tahakkümünden kendi
lerini kurtarmak için çabalarken, Demirel ikti
darı tamamen yanlış politika uygulaması sonu
cu olarak Türk endüstri kurumlarını yabancıla
rın eline veya yabancılarla ortak yerli ortakla
rın eline bankalarımızla ve özel fonlarla teşvik 
de ederek teslim etmeye çalışmaktadır. 

Yabancılar için temel mesele bir ülkenin pa
zarını ele geçirme çabasıdır. Zorla o ülkeye gi-
remezlerse, gümrük duvarlarını aşamazlarsa 
doğrudan doğruya o ülkeye yatırım yapmak ve 
birtakım yerli ortaklar bularak onların perdesi 
altında iç pazarı ve tüm ekonomik hayatı kont-
rolları altına almaya çalıştıklarına şahidolmak-
tayız. 

Bugün bunun en tipik örneğini Japonya üze
rinde göremeye başlıyoruz. 19 ncu asırda silâh 
zoru ile Japon liman ve pazarlarını açtırmaya 
çalışan Amerika bugün Japon sanayileşme ve 
pazar ele geçirme kabiliyeti karşısında onunla 
boy öleüşemeyince Japonya'nın geçen asırdan 
beri titizlikle yürüttüğü iç pazarları yabancı 
mallarından ve sermayesinden koruma politi
kasını ona birtakım siyasi ve askerî alanlarda 
sağlıyacağı kolaylıklar karşılığında kendisine 
iş imkânları sağlamasını istemektedir. 

Sayın senatörler, şimdi dış finansman konu
suna dokunmak istiyorum. Ekonomimizin dışa 
bağlılığı 1969 yılında had safhaya gelmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânında iyimser bir 
tahminle dış finansman gayrisâfi millî hâsılamı

zın % 2 si civarında öngörüldüğü halde uygu
lama da çok hayati olan bu nisbetin gerçekleş
mediğini görüyoruz. Gayrisâfi millî hâsılanın 
1969 yılında 97 milyar 527 milyon liraya ulaş
tığı, anlaşılmaktadır. Ödemeler dengesinde bu 
yıl da temin ettiğimiz dış finansman proje kre
dileri 150 milyon dolar, program kredileri 147 
milyon dolar olmak üzere, üçyiiz milyon dolar 
kadardır. Böylece ekonominin, gayrisâfi millî 
hâsılanın % 3,1 i dış kaynaklara muhtaç hale 
getirildiği anlaşılıyor. Halbuki, plân hedefleri 
bu nisbetin 1972 de % 1,7 ye ineceğini öngör
müştü. Ekonominin bugünkü dış açık temayülü 
söz konusu hedefin hiçbir vakit gerçekleşmiye-
ceği merkezindedir. Acaba bunun sebebi nedir? 
Bunu yanlış yurtiçi üretim politikasında ve tu
tarsız ithalât sisteminde aramak lâzımgelir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bir yandan 
sanayi plânı adını taşırken, öte yandan sanayi
nin en önemli hammaddelerinden biri olan de
mir - çelik ihtiyacını ithalâta dayamıştır. Bu
gün ekonomimizde hissedilen en önemli dar bo
ğazlardan biri de şüphesiz ki, sıkıntısı çekilen 
demir - çelik dalındaki arz talep dengesizliğin
den ileri gelmektedir. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında sayfa 306 tablo 201, demir - çelik 
ithalâtının hedefleri arasında Ereğli Demir - Çe
lik tesislerinin işletilmeye açılması ile 1965 yı
lından itibaren yassı mamul ithalinin olmıyaca-
ğı programlanmış idi. 1962 de 100 bin ton, 1963 
te 109 bin ton yassı mâmül ithalâtına 1965 ten 
sonra artık ihtiyaç kalmıyacak, yani bir yan
dan mevcut tesislerin kapasiteleri artırılacak, 
öte yandan işletmeye yenileri dâhil edilecekti. 
Bugün şartlar çok farklı şekilde tecelli etmiştir. 
İthalâtçı firmaların menfaatleri açısından eko
nomimiz demir - çelik spekülâsyonu içinde dar 
boğaza sürüklenmiştir. Eğer Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki demir - çelik sanayi poli
tikası İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
aynı samimiyetle yürütülse idi, bugün ithalâtı
mızda 35 milyon dolarlık bir eksilme söz konusu 
olacaktı. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tablo 201 
de yassı mamullerin 1967 yılında ithalini öngör
memiş iken, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
tablo 285 de aynı yıl için 161 bin ton ithalât ya
pılacağını öngörmüştür. Bu, yılda 350 milyon 
Tl. lık kaynak israfı demektir. Durum böyle 
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iken, demir - çelik sanayiinde ciddî, ileri adım
lar atılmamakta, programa alman tesislerin in-
şasmdaki teşebbüsler yeteri kadar süratle iler-
lememektedir. Nitekim üçüncü demir çelik te
sislerinin kurulması oldukça ağır gelişmekte, 
memleketin esasen kıt olan döviz kaynakları is
raf olmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki de
mir - çelik ithalâtının önlenmesi politikası be
nimsendiği halde İkinci Beş Yıllık Plânda bu
nun tam aksi olarak bu derece hayati bir konu
da ve Ortak Pazara girilmesinin mukadder ol
duğu zamanlarda, ithalât politikasının benim
senmiş olması Türkiye için büyük bir talihsiz
liktir. 

Zirai kalkınmamızın temel kullanım madde
lerinden biri olan gübre, sanayiimizde benzer 
şekilde ihmale uğramıştır. Bilindiği üzere 1963 
yılında 147 bin ton olan azotlu gübre tüketimi, 
1969 yılında süratle artarak 1 352 bin tona yük
selmiş; fosfatlı gübre kullanımı ise, 1963 yılın
da 179 bin tondan 1969 yılında 1 368 bin tona 
çıkmıştır. Sektörler içinde gübre kullanımı ka
dar süratle artan bir başka sahaya raslamak 
mümkün değildir. Durum böyle olduğu halde; 
Kütahya azot tenislerinin kapasitesini artırmak 
faaliyetinden başka, devreye hiçbir yeni tesis 
girmemiş, programa alınanlarda da gecikmeler 
olmuştur. Samsun Gübre Fabrikasında olduğu 
gibi. Bugün Türkiye'nin gübre ihtiyacı, biraz 
evvel ifade ettiğim şekilde, her yıl büyük ha
cımda artış gösterdiği halde Demirel Hükümeti, 
gübreyi daha ziyade en kısa zamanda yurdu
muzda üretecek bir politika izliyeceği yerde, 
çeşitli nedenlerle gübre ithali yolunu tercih et
miş ve ancak 1970 lere doğru yeni fabrikaların 
yapılması zaruretini idrak etmiştir. 50 milyon 
dolar civarında gübre ithali söz konusudur. Bir 
yandan 50 milyon dolar gübre ithali, diğer yan
dan 35 milyon dolarlık demir - çelik ithalinin 
önlendiğini farz edecek olursak; yılda 85 mil
yon dolar tasarruf edilmiş ve dış finansman ih
tiyacı da 85 milyon dolar eksilerek 300 milyon 
dolardan 215 milyon dolara inmiş ve böj/lece 
gayrisâfi millî hâsılanın, plânın öngördüğü % 2 
oranı tahakkuk etmiş olurdu. Dış finansmana 
dayanan kalkınma metotlarının belki en kolayı, 
buna mukabil en pahalı olanıdır. En kolayıdır; 
çünkü tabiî kaynakları yabancı sermayenin 
emrine tahsis etmek, yabancı firmalara ve tek

nik bürolara istihdam imkânı yaratmakla dış 
para bulmak daima mümkündür. Bununla, it
halât imkânı sağlanır ve üretime yönelmiyerek 
% 7 kalkınma hızını gerçekleştirmek de müm
kün olur. İşte bugün bu kolay yol tercih edil
mektedir. Fakat, gelecek kuşaklara yüklenen 
dış borçları ve biriken faizleri de hesaba katmak 
lâzımgelir. Dış borçlarımızı ihracatımızla mu
kayese edersek, durumun ne kadar vahim ol
duğu ortaya çıkar. 1970 malî yılı bütçe gerek
çesinde, 67 numaralı tabloda, 1969 yılında 550 
milyon dolarlık ihracatımıza karşılık 157 mil
yon dolarlık dış borç ödediğimiz kayıtlıdır. Bu
nun mânası tabloda da belirtildiği gibi çok açık
tır. İhracatımızın % 28 i yabancı ülkelerde dış 
borçlarımıza mahsuben alıkonmaktadır. İleriki 
kuşaklar, biz borçlanmaya devam ettikçe, ihra
catın daha büyük payının dış ülkelerde mah-
sübedilmesine razı olmak mecburiyetinde kala
caklardır. 1972 yılında Türk ekonomisinin dış 
finansmana ihtiyacı kalmıyacak bir seviyeye 
ulaşacağı resmî makamlarca ifade edilmiş ve 
İkinci Beş Yıllık Plânın bu hususu sağlıyaeak 
bir doküman olduğu belirtilmiş idi. Bütçe ge
rekçe raporunun 56 sayılı tablosunu incelediği
miz zaman dış borçlarımızın 153 milyon dolar 
seviyesinde kaldığı, yeni borçlanmalar yapılma
dığı takdirde 1972 yılında doğan Türk vatan
daşlarının 2014 yılında, 42 yaşma bastıkları za
man dahi dış ülkelere borçlu olacaklarını açık
ça görürüz. Bugün her Türk ailesi, yabancı ül
kelere yılda 275 lira borç ödemektedir, Bu borç 
ödemelerin kimin hesabına olduğu da, ayrıca 
üzerinde her Türk vatandaşının düşünmesi ge
reken önemli bir konudur. 

İç borçlar yönünden Devletin maliyesi daha 
Vahim durumdadır. Bütçe gerekçesinin 60 No. lu 
tablosunda görüldüğü üzere, Devletin genel büt
çeden ödenecek iç borçları 22,5 milyar lira ol
duğuna göre; 29 milyar liralık bütçe imkânı, 
aslında % 75 oranında iç borç yükü altında 
demektir. Yatırımların en verimli sahalara kay
dırılması, kamunun sağlam bir malî bünyeye 
sahibolmasına bağlıdır. Borçtan kurtulmak 
için, borç almaya mecbur olan bir kamu idaresi, 
icraatlarında dış ticaret anlaşmalarında, yatı
rımlar için yapılan kredi müzakerelerinde ba
ğımsız olamaz ve Türkiye'nin çıkarlarını koru
yucu serbestiye sahip bulunamaz. Her şeyden 
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önce sağlam bir malî bünyeye sahibolmak için 
bütçe hacminin % 10 undan daha fazla borç 
yükü altına girmemek lâzımdır. Gittikçe ar
tan borçların içte ve dışta millî itibarımızı ze-
deliyen tesirleri büyüktür. 1969 yılının Haziran 
ayında, isviçre'den temin edilen 685 bin dolâr-

. lık Kredi Anlaşmasını mütaakıp, isviçre ga
zetelerinde yayınlanan yazılar çok ağırdır. 
Bir gün kamu maliyesi iç borçları hiç ödiye-
mez duruma düşerse, Cumhuriyetin ilânından 
sonra güçlükle sağlanan vatandaşın Devlete 
itimadı tekrar sarsılabilir ve halkın likiditesi 
yatırım sahalarından süratle uzaklaşır. Bugün 
halkın likidite kabiliyetinin spekülâsyona, arsa 
ve bina harcamalarına kaymasının en önemli 
sebeplerinden biri de Devlete olan itimadının 
gün geçtikçe zayıflamasındandır. 

1970 Bütçesi gerekçe raporunun 61 No. lu 
tablosunda, iç borçların anapara ve faiz he
sabında, kamu maliyesini yanlış bir kanaate 
sevk eden faraziye yer almaktadır. Bu tablo, 
1969 yılından sonra iç kaynaklara yapılan borç
lanmanın durdurulması ve mütaakıp yıllarda 
yeni borçlanmaya gidilmemesi halindeki yıllık 
borç yükünü hesaplamıştır. Şu halde; tablo 61 
ile tablo 60 m birlikte mütalâa edilmesi netice
sinde durumun daha da ağırlaştığı görülür. 

Sayın senatörler, ikinci Beş Yıllık Plânın 
en fazla tenkid edilecek tarafı, bir istihdam 
meselesini ele almamış olmasıdır. Bugün git
tikçe artan işsizlik durumuna çözüm aramı-
yan bir plânın yararlı olacağından bahsedile
mez. Bir yandan üretimin artık değeri içinde 
işgücünün payı azalırken, diğer yandan ar
tan işsizlik hali de çözümsüz kalmaktadır. Bu 
durumun vahameti, Hükümetin aldığı malî 
tedbirde ciddiyetini gittikçe artırmaktadır. 
Çünkü Hükümet, hem hazırlattığı plânla istih
dam sorununu yüzüstü bırakmış ve hem de ge
tirdiği vergi tedbirleri, fiyat zamları ile dar-
gelirli ve yoksul vatandaşın sırtına yüklenmiş
tir. Kalkınma hareketi işsizlik ve geçim sıkın
tısı içinde bunalan halk kütlelerine finanse 
ettirilmekte; yani Vasıtalı Vergiler kanalı zor
lanmaktadır. işsizliğin artış seyrini gösteren 
bir faktör, iş ve işçi Bulma Kurumuna yapı
lan iş müracaatlarının, % kaç oranında işe yer
leştiğini ifade eden rakamlardır. 1963 yılın
da işe yerleşme oranı % 68,8; 1964 te % 65,5 

iken, 1965 yılında % 60,5; 1966 da % 60; 
1967 de % 59 oranına düşmüştür. G-örülüyor 
ki, 1965 ten sonra yeni iş sahalarının açılmasın
da darlaşma vukua gelmiştir. Şayet, 27 Ma
yıs Devriminden sonra yabancı ülkelerde Türk 
çocuklarının çalışma imkânı yaratılmamış ol
saydı iş sahasındaki bunalımların sert netice
leri ekonomimizde kendini daha çok hisset
tirecekti. 1968 yılı programındaki tablo 59 ile 
1969 yık programındaki tablo 158 incelendiği 
zaman, işsizlik sorununun gün geçtikçe ne ka
dar önem arz ettiğini göstermektedir. 

Sayın senatörler, kredi ve teşvik tedbirleri
ne gelince; ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
bir sanayi plânı olmak iddiasını taşırken, bir 
taraftan da gerek teoride ve gerek uygula
mada, daima sanayie karşıt hareketler takibe-
dilmiştir. 1969 yılı Ağustos ayında (Ekono
mik rapor tablo 32) 27 442 milyon liralık özel 
sektör kredi hacminin mevcut bulunduğunu gö
rüyoruz. Bunun ticari sektöre tahsis edilen 
payı 16 112 milyon lira; yani % 58,6 dır. Kü
çük sanat ve esnaf kredileri 951 milyon, yani 
% 3,3 ve sanayie tahsis edilen payı ise 1 322 
milyon lira; yani % 4,8 dir. Bu durum kar
şısında vardığımız sonuç şudur : Sanayiin 12 
misli ticaret erbabı teşvik ve himaye görmek
tedir. 1964 te ticari krediler % 55 oranında 
iken, 1965 ten itibaren her yıl, ticaret amaçlı 
krediler artırılmış ve 1969 da % 58,6 oranına 
yükselmiştir. Ayrıca sanayi kredilerinde uygu
lanan faizler yüksektir. Sanayici kredi sıkın
tısı çekerken, bir taraftan bulabildiği krediye 
yüksek faiz ödemektedir. Bugün % 18 - 20 
oranına baliğ olan bu faiz ile sanayiin kredi
lerden yararlandığı iddia edilemez. 

ikinci Beş Yıllık Plâna (Sayfa 117) kredi 
alanında getirilecek tedbirlerden hemen hiç biri 
uygulanmamıştır. Örneğiı: Sanayi makina ve 
teçhizatlarını teminat göstererek kolaylıkla kre
di bulma imkânını sağlıyan işletme rehni ve 
menkul ipoteği kanun tasarıları hazırlanmamış
tır. Sanayicinin ürettiği vasıtalara kredi veril
mekte, ibu vasıtaların üreti'ldiği bina ve arsaya 
kredi verilmektedir. Sanayiciyi, sahibolduğu bi
na ve arsa ile değerlendiren *bir sistemde, sana
yileşmenin teşvik gördüğünden elbette bah
sedilemez. Yine ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında kamu sosyal sigortalar kuruluşlarına ay-
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rılan fonların özel Yatırım Bankası aracılığı ile 
dağıtılması tedbir maddesi uygulanmamış, bu
nun yerine 933 isayılı Kanunla bu imkân Anaya
saya aykırı bir örgüte tevdi olunmuştur. Bu ör
güt Plânlama Teşkilâtıdır ve kendisine tevdi 
edilen yetkileri de iyiye kullanmamıştır. Kredi
de teşvik tedbirleri kâzip şöhretlere dağıtılmış 
ve yıllık programlarda derpiş olunan tedbir 
maddeleri ise, sanayici! geçinen kâzip şöhretler
le teşriki mesai olunarak hazırlanmıştır. 1969 
ve 1970 yılı programlarında yapı sektöründe 
yılda tek vardiyada 15 milyon aded tuğla imal 
edecek kapasitede tesislerin teşvik tedbirlerin
den yararlanacağı kaydı mevcuttur. Böyle bir 
tesisin iki vardiyada çalıştığını düşünelim. Bir 
metrekare bina için tahminî olarak 100 aded 
tuğla sarf olunur. O halde bu teşvik tedbirin
den ancak yılda 300 !bin metrekarelik yeni in
şaat yapılan şehirler istifade edecektir. Bu şe
hirler hangileridir? Türkiye'de sadece istanbul, 
Ankara, Bursa, izmir olmak üzere 4. şehirdir. 
Şimdi bu tedbir maddesinden bu 4 şehirden 
gayrı hiçbir şehirdeki müteşebbisin istifadesi 
mümkün değildir. Çünkü tedibim maddesi Türki
ye coğrafyasının yararlanması için değil, Tür
kiye'de malûm şahısların yararlanması için tan
zim edilmiş olduğu görülmektedir. Buna benzer 
bir tedbir maddesini imalât sektöründe, doku
ma ve giyim sanayii için tanzim edildiği dik
katimizi çekmiştir. Pamuklu sanayiinde 25 bin iğ 
ve daha yukarı kapasiteli teşebbüsler teşvik 
tedbirlerinden istifade edecektir demektedir. 
25 bin iğin yılda 3 500 ton iplik kapasitesine te
kabül ettiği dikkate alınırsa durumu şöyle izah 
edebiliriz. 1969 program tahmini bütün Türki
ye içli 160 (bin ton iplikten 1970 yılında 175 bin 
ton ipliğe yükseltilmektedir, tablo 122. 15 bin 
ton kapasite artışı bütün Türkiye için düşünü
lürken bir müteşebbis için bunun yüzde 23 ü 
teşvik tedbiri olarak derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Türkiye'de böyle kaç teşebbüs vardır? 
Bunların ise zaten teşvike ihtiyacı yoktur. Yıl
lık programlarına o cinsten maddeler konuyor 
ki isimleri hariç malûm tarifleri yapılıyor. Bu 
ik' örnek Demirel Hükümetinin kimler için ça
lıştığının tipik iki örneğini teşkil etmektedir. 

Sayın Senatörler, şimdi resmî belgelerde kul
lanılan rakamların ciddiyeti üzerinde bir nebze 
de durmak istiyorum. Bilindiği gibi ekonomimi
zin ciddî olarak izlenebilmesi için ve alman ka

rarların doğru olması için her şeyden önce cid
dî rakamlara ihtiyaç vardır. Rakamların tutarlı 
olması sevk ve idarenin şüphesiz tutarlı olma
sına bağlıdır. Başbakan Demirel bugüne kadar-
ki başbakanlardan daha çok beyanlarında, ra
kam kullandığı halde bu rakamların ciddiyeti
ni muhfaza etmediğini görüyoruz. 

Başbakanın ihtisası rakamları gayesine gö
re bir sıraya koymasını bilmesidir. 1950 ile 1970 
yılı arasındaki devreyi öyle iki grupa ayırır 
ki, kendi iktidarı zamanındaki üretim rakam
larının iki misli olduğunu görürsünüz. Üretim 
rakamlarının büyük görülmesi ise tüketimleri 
kullanır. Rakamlar ton cinsinden parlak so
nuç vermiyorsa Tl. cinsinden ifade olunur. Eko
nomik durumumuz, sosyal bunalımlarımız, hayat 
pahalılığı, enflâsyon temayülü, fiyat artışları, 
emisyon hacminin yükselmesi, Başbakanın ra
kamlarına girmeyen hâdiselerdir. Artan, git
tikçe büyüyen rakamların tertip tarzındaki ba
şarısından dolayı burada kendisini tebrik etmek 
isteriz. Diğer taraftan Plânlama Teşkilâtı da 
bu yolda elinden geleni esirgememektedir. Bu 
sahada bu teşkilât öyle bir başarı sağlamıştır 
ki, artık hiç kimse yıllık program rakamlarını 
bir mukayese bazına istinadettiremez. Ve hattâ 
her yıl çıkan yıllık programlardaki tabloların 
birbirine uymaması konusunda tabloların taki
bini milletvekilleri ve senatörler için mümkün 
de kılmamaktadır. Bir örnek vermek isteriz. 
önce gayrisâfi millî hâsıla rakamlarını ele ala
lım. 1967 yılının 1965 fiyatları ile gayrisâfi mil
lî hâsılası 1970 programı tablo üçte 85 639 mil
yon, 1969 programı tablo birde 85 554 milyon, 
1968 programında tablo 14 te 85,405 milyon li
radır. Bu üç rakamın hangisi doğru olanıdır? 
Her halde bunu kendisi de bilmiyor ve bu üç 
vesikanın altında imzası bulunan Hükümet de 
bilmiyor. Bu durumda bir senatör Türkiye 
Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak Hükümetin 
verdiği rakamlara inanmaz ve şüphe ederse her 
halde beni mazur görürler. 

Burada bir konuya daha temas etmeden ge
çemiyorum. 1962 yılma kadar motorin ve fuel -
oil ithal eden bir memleket olmamıza mukabil 
1963 - 1964 yıllarında aksine motorin ve fuel -
oil ihraceden bir durumuna gelmiştik. 1964 yı
lında fuel - oil ihracatımız 69 739 bin lira ola
rak gerçekleşmiştir. 1966 programı tablo 101. 
Hattâ 1963 yılında Plânlama fuel - oil ihracatı 
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tahmin etmezken 89 415 bin liralık bir ihra
cat vukua gelmiştir. Bu mutlu hâdise Başba
kan Demirel tarafından yanlış bir enerji poli
tikası takibedilerek tersine çevrilmiştir. Büyük 
enerji tesisleri fuel - oil ile işler şekilde Ameri
kalı uzman ve iş adamlarına kurdurulmuş, ih-
racettiğimiz fuel - oil bu tesislerde harcandığı 
gibi ayrıca ithalât zorunluğu da doğmuştur. Bu
gün fuel - oil ithalatındaki bir gecikme Ambarlı 
Santralının inkitama sebebolmakta ve maalesef 
bu santral 15 - 20 günlük bir stokla ancak ça
lışmaktadır. Elbistan ve Maraş dolaylarında 
dünyanın en zengin kömür damarları bulundu
ğu halde 2,5 milyar ile 5,5 milyar ton kadar ol
duğu söylenmektedir, enerjinin ham maddesi
nin ithalâta dayandırılması hakkında Amerikan 
telkinlerine mukavemet eden birinin meydana 
çıkmamış olması aksine Başbakan Demirci'm 
fuel - oil projesini müdafaa eden bir elektrik 
mühendisini Plânlama Teşkilâtına Müsteşar ola
rak tâyin etmiştir. 1989 yılı programında tab
lo 88 i tetkik edenler 450 bin ton motorinin 25 
bin ton fuel - oil ithalinin planlandığını görür
ler. Bu durum hem yurt ekonomisine karşı ve 
hem de İkinci E eş Yıllık Kalkınma Plânının 
tablo 260 ta ifadesini bulan hedeflerine aykırı
dır. Büyük Meclislerce kabul edilen plân dokü
manında sanayi sektörünün ve tabiî kaynaklara 
ait bir hedefin bu tarzda değiştirilmesine ters 
bir politika takibedilmeaine rıza göstermemek 
lâzım gelirdi. 

Gelir dağılımı : İkinci Beş Yıllık Plânın 58 
ncı sayfasında belirtildiğine göre 1966 yılında 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan bir ön 
araştırmada Türkiye'nin 1983 yılındaki gelir da
ğılımı incelenmiştir. Buna göre Türkiye'deki 
mevcut aileler gelir durumlarına göre beş gru-
pa ayrılmıştır. En alt gelirdeki yüzde 20 si 
millî gelirden yüzde 4,5 oranında pay alır
ken en üst gelirdeki yüzde 20 sinin yüzde 57 
oranında pay aldığı ortaya çıkmıştır. Bu resmî 
belge sosyal huzursuzluğun özünü göstermekte
dir. Gelir dağılımındaki bu haksızlığı yaratan 
sebeplerden birisinin toprak dağılımındaki dü
zensizliktir. Yine belgeye göre toprak strüktü-
ründe değişiklik yapılmadan yani toprak refor
mu yapılmadan tarım reformu uygulanacak 
olursa gelecek plân dönemleri boyunca çok bü
yük haksızlıklar olacağı da ifade edilmiştir. 

1983 yılından bu zamana kadar gerek toprak 
reformunun yapılmamış olması gerek gelir da
ğılımını düzenleyici değişikliklerin yapılmadığı 
için mevcut haksızlıklar daha da büyümüş bu
lunmaktadır. Ayrıca getirilen vergi kanunla-
riyle vasıtalı vergiler artırıldığı ve fiyatlarda 
devamlı olarak yükseldiği için gelir dağılımın
daki bu adaletsizlik daha da büyüdüğü aşikâr
dır. ikinci Beş Yıllık Plân stratejisinin beşinci 
maddesine göre haksızlıkların düzeltileceği, ar
tan gelir ve yükselen refahtan dengesizlikleri 
giderici yönde herkesin adaletli bir pay alabi
leceği ifade edilmesine rağmen Demirel iktidarı 
yıllardan beri gelir dağılımındaki bu adaletsizli
ği düzeltmediğini, düzeltmek istemediğini görü
yoruz. Yine Adalet Partisi iktidarının hazır
ladığı ikinci Beş Yıllık Plânda plânın finans
manının sağlanmasında baş vurulacak yeni ver
gi kaynakları özellikle vasıtasız vergiler ala
nında olmasına dikkat edilecektir kaydı bulun
masına rağmen aynı iktidar her hangi bir sa
kınca duymaksızın her zaman bütçe yılında tah
sil olunamaz gerekçesiyle vasıtalı vergileri ge
tirmektedir. Nitekim Hükümet bu yıl da aynı 
şekilde hareket etmeye hazırlanmaktadır. San
ki plânlı ekonomide vergi ihtiyaçlarının daha 
önceden tahmin etmek imkânı yokmuş gibi. Bir 
ülkede vergi yükünün çeşitli gelir grupları ara
sında bölünüş tarzı o ülkedeki sosyal adalet an
layışını mevcut Hükümetin nasıl uyguladığının 
en açık örneğini teşkil eder, Bu ağıdan konuya 
eğildiğimiz zaman da bütçe gerekcesindeki tab
lo 45 e göre vergi gelirleri içinde vasıtasız ver
giler oranının yüzde 30,9 olduğunu görüyo
rum Demek ki, geri kalanı vasıtasız vergiler 
tarafından sağlanmaktadır. Böylece gelişen re
fahın nimetlerini varlıklı sınıfların, kalkınma
nın yükünü ise daha çok dar gelirli grupların 
omuzlarına yüklenmiş olduğunu görmekteyiz. 
Bu vergi yükünün altında dar gelirli gruplar 
ezilirken şimdi de 1969 ve 1970 yılı bütçeleri 
için gereken 2,3 milyarlık ek gelirin vasıtalı 
vergilerle sağlanacağı anlaşılmaktadır. Sözleri
nin ve iddialarının terslerini yapmak artık De
mirel Hükümeti için tabiî bir âdet haline gel
miştir. 1970 yılı programında tablo 2 ye göre 
1968 yılında 88 597 milyon olan safi millî hâsı
la 1969 yılında yüzde 11,9 oranında artarak 
99,114 milyon olmuş iken vasıtalı vergiler 1068 
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de 11,248 milyondan yüzde 23,5 uranında arta
rak 13,888 milyona çıkarılmıştır. Kalkınma yü
künün yoksul vatandaşlara nasıl yükletildiği 
bu misalden açıkça görülmektedir. 

Ancak bu uygulamalar vatandaşlarımızın 
arasında büyük haksızlıklar ve huzursuzluklar 
yaratmaktadır. Bunun için öğretmen boykot 
yapıyor, memur yürüyor, işçi greve gidiyor, 
köylü doğa kanunlarını uygulamak istiyor. Ana
yasadan doğan hakların? n bilincine varanlar 
iktidardan bu haklarını istiyorlar. Ve gün geç
tikçe haklarını istiyenierin çoğalacağından hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hükümet anla
yış göstermediği takdirde sosyal huzursuzlukla
rın artacağı ve bâzı büyük zorlamaların olaca
ğı bir gerçek olarak gelecek günlerde zuhur 
edecektir. 

Sayın senatörler, simdi bir nebze de tarım 
politikasına dokunmak istiyorum. Adalet Par
tisi programının 43 neü maddesi «Tarım sektö
ründeki nüfus başına düşen geliri artırmak ve 
toprak ünitesine isabet eden verimi yükseltmek, 
tarımsal kalkınmamızın esasını teşkil etmekte» 
demektedir. Buna rağmen bir de gerçeğe baka
lım. Türkiye ekmeklik ihtiyacını karşılamak 
için, 1968 yılında olduğu gibi 1969 da da buğ
day ithal etmeye çalışmaktadır. Hava şartları 
fevkalâde olduğu yıllar hariç, hemen, hemen her 
yıl Türkiye ekmeklik ihtiyacını karşılıyabilmek 
için bir tarım ülkesi olmasına rağmen buğday 
ithal etmek zorunda kalmaktadır. Ve gittikçe 
miktarı artmaktadır. Ekmek için yabancı ül
kelere devamlı olarak müracaat etmek zorunlu
luğu her halde Türk ulusuna şeref vermemekte
dir. Bu cidden hazin olan varlık içinde yokluk 
çekilen durumun düzeltilmesi imkânı yok mu
dur? Elbette vardır. Nitekim Anayasamızın 
37 nci maddesi Türk Hükümetlerine doğru yo
lu göstermiştir. Köy ekonomisinde yer alan 
22 milyonluk köylümüze gerçekten hizmet et
menin birinci adımı, muhakkak ki, toprak re
formudur. 

1965 sayımına göre nüfusumuzun % 68 i 
geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tarımla uğ
raşan aile sayısı 1950 de 2 milyon 322 bin iken, 
1965 te 4 milyon 116 bin aileye yükselmiştir. 

1962 yılında Amerikan İktisadi Yardım Ku
rulu Türkiye'deki millî gelirle millî gelirin çe
şitli sektörler arasındaki dağılımını etüdetmek 
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üzere getirttiği Prof. Enos'un bu hususta yap
tığı çalışmalar sonunda küçük çiftçilerin yılda 
aile başına 1 040 lira, orta çiftçilerin aile ba
şına yılda 7 730 lira, büyük çiftçilerin ise yıl
da aile başına 41 340 lira kazandıklarım orta
ya çıkarmıştır. Buna karşılık, küçük esnaf ve 
ücretliler, yılda 6 780 lira, tüccar ve sanayiciler 
ise yılda B4 600 lira kazanmaktadırlar. 13,7 
milyon olarak tahinin edilen aktif nûfusua 
% 72 si 9,9 milyonu tarım sektöründe % 4 ü-
de sanayi sektöründe çalışmaktadır. 1970 yıln 
programı tablo (2) ye göre, 1968 yılı millî geli
rinin % 34 ü 99,5 milyarı tarım sektörü, feûnun 
% 19,5 oranında 17,3 milyar lirası ise sâSayf-
sektörü tarafından sağlanmıştır. Buna muka
bil, sanayi sektöründe kişi başına gelir, 11 bini 
lira iken, tarımda 2 900 liradır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 yılı ge
lir dağılımı araştırmasına göre tarımla uğraşan 
aileleri sahiboldukları toprak büyüklükleri ve 
gelir durumlarına göre 5 grupa ayırarak, du
rumlarını şöyle tesbit etmiştir. Bu araştırmaya 
göre; 

Alt aile grııpıı ar asinin % 1,5 unu işletmek
te buna mukabil tarım gelirinin % 7 sini almak
ta, üst aile grııpıı, işlenen arazinin % 61,5 ini 
işletmekte ve tarım gelirinin % 46 smı almakta
dır. Tarım sektöründeki bu gelir dağılımındaki 
korkunç adaletsizliği doğuran sebebin toprak 
dağılımındaki düzensizlik olduğu açıkça görül
mektedir. 

Buna rağmen A. P. iktidarı toprak dağılı
mındaki bu düzensizliğin zamanla kendiliğinden 
düzeleceğini, bunun için Devlet müdahalesine 
lüzum yoktur demekte ve bu haksızlığa seyirci 
kalmaktadır, 1953 tarım anketine göre tarımla 
uğraşanların % 24 ü tarıma elverişli toprakların 
% 70 ini işlerken on yıl sonra 1963 yılında ya
pılan tarım örnekleme sonuçlarına göre tarım
la uğraşanların % 31 i tarıma elverişli toprak
ların % 76 smı işlemektedir. Demek ki, toprak 
mülkiyetinde kendiliğinden bir düzelme olacağı 
yerde bilâkis topraksız köylülerin aleyhine, fa
kat toprak ağalarının lehinde bir gelişme oldu
ğu görülmektedir. 

Nitekim aynı ankete göre; Tarımla uğraşan 
topraksız aile sayısı 1950 de 89 884 iken, 10 yıl 
sonra 1963 te 308 809 aileye yükselmiş olduğu
nu görüyoruz. Demek ki, topraksız aileler 10 
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yılda 4 misli çoğalmışlar. Her halde bunların 
hepsinin doğumla çoğaldıklarını veya göçmen 
olarak geldiklerini iddia edemezsiniz. 

Sayın senatörler, bütün ilmî gerçekler Tür
kiye'de büyük toprak bunalımı olduğunu gös
termektedir. Ama ne yazılı ki, buna çare bu
labilecek cesur, bilgili ve azimli bir iktidar yok 
ortada. Lâf ebeliği ile anameselelere çare bu
lunacağı dünyanın neresinde görülmüş ki, Tür
kiye'de görülsün. Ama biz her şeye rağmen 
27 Mayısta köylümüze verdiğimiz sözü yerine 
getirtebiliriz diye meseleleri Demirel Hüküme
tine söylemeye ve anlatmaya çalışacağız. 

Bu tablonun diğer bir mânası: Nüfusun köy
lük bölgelerde daha çok arttığı, tarım ürünle
rinin maliyetleri yeterince yükselmediği halde, 
satmaldığı malların daha çok pahalılanmış ol
ması karşısında köylümüzün daha çok fakirleş
miş ve fakirleşmeye devam etmiş olmasıdır. Bu
nun en canlı örneğini Ankara'da görmekteyiz. 
Zira Ankara nüfusunun halen % 65 i köylerden 
geçim sıkıntısı dolayısı ile göçen ve gecekondu
larda yasıyan köylülerimizle dolmuştur. Oysa 
İd, bu insanlar şimdiki gibi tüketici değil, bir 
zamanlar üretici idiler. Toprak dağılımındaki 
bu adaletsizliği son yıllarda Çukurova'da yapı
lan bir anket çok daha açık olarak göstermek
tedir. Anket 156 bin çiftçi ailesini dikkate ala
rak yapılmıştır. Bu ailelerin % 1,8 ini teşkil 
eden 2 800 aile Çukurova'da işlenmiş arazinin 
% 50 sine sahip iken, geri kalan % 98 aile de 
geri kalan % 50 toprağı işlemektedir. 

işte biz Çukurova'daki ailelerin bu % 1,8 
ine mutlu azınlık diyoruz. Anayasanın emrine 
rağmen toprak reformunu yapmamakla Demi
rel iktidarının bu gibi azınlık gruplarına hizmet 
ettiğini söylüyoruz. Bunları düzeltelim diyo
ruz. Bir mutlu azınlığa değil, Türk Milletinin 
hepsine hizmet ediniz diyoruz. Anayasamız bu
nu istiyor, halkımız bunu istiyor. Siz hayır di
yorsunuz. 

Sayın senatörler, toprak düzenindeki ada
letsizlikleri belirtmeye devam ediyoruz. Köy 
işleri Bakanlığının yaptığı köy envanter etüt
lerine göre de örneğin; Bitlis, Kars, Ağrı, Er
zurum, Van, Mardin, Diyarbakır, Hatay illerin • 
de tarımla uğraşan 430, 591 çiftçi ailesinden 
% 36 sini teşkil eden 148 070 ailenin toprak
sız olduğu açıklanmaktadır. Yine bu illerin 

bâzı ilçelerinde, topraksızların durumlarının 
çok daha kötü olduğunu görüyoruz. Örneğin; 
topraksızlar, Reyhanlı % 67, Kars da % 45, 
Silvan da % 41, Diyarbakır merkez ilçelerinde 
% 63, ve Aşkale de % 47 olduğunu görüyoruz. 

Peki bu topraksız insanlar ne yapsınlar, 
nasıl yaşasınlar? Anayasa ne diyor 37 nci mad
desinde «Devlet toprağın verimli olarak işle
tilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye top
rak sağlamak için gereken tedbirleri alır» di
yor bu konuda. Devlet Başkanı ne diyor, «ül
kemizde 20 ilâ 30 köye sahip ağalar vardır. 
Toprak köleliği vardır» diyor. Ve Hükümetten 
kendi seçtiği Başbakandan bunları düzeltme
sini ve tedbir almasını istiyor. Ama dinliyen 
kim. 

Demirel kuvvetli Hükümet olayım da bu me
seleleri hailedeyim» diyordu, 1965 seçimlerin
de. iktidara gelince Hükümet Programının 30 
ncu sayfasında «Toprak politikamızın hedefi 
köylümüzün toprağa kavuşturulmasıdır» diyor
du. Ve bunu az görerek ilâve de ediyordu. «An
cak köylünün sadece kuru toprağa kavuştu
rulması ile iktifa etmiyeceğiz. Aynı zamanda 
köylünün kendine verilmiş olan toprağı işle
yip, geçimini sağlıyabilmesi için, ucuz kredi, 
alet ve edevat ve diğer vasıtalarla teçhiz ede
ceğiz» diyordu. Büyük bir azimle iş yapacak
mış gibi görünüyordu, üzerinden 4 yıl geçti, 
ciddî hiçbir şey yapılmadı. Bilâkis aldığı ted
birlerle büyük toprak sahipleri gittikçe zen
ginleşti. 

1969 da yeni Hükümet Programında sayfa 
34 e bakıyoruz, Demirel yavaşlamış bu konuda 
sadece şöyle bir kayıt var; «Topraksız köylü
nün toprağa kavuşturulması ve eline geçen 
toprağı muhafaza edecek şekilde cihalandınl-
masmas gayret sarf edilecektir» diyor. Yani Sa
yın senatörler gayret sarf edilecek. Eski Hükü
met Programındaki azim ve iradenin yerine âdet 
yerini bulsun kabilinden bir ifade kullanıl
maktadır. 

Oysa ki ikinci Baş Yıllık Plânın hazırlan
masına esas olan stratejinin 5 nci maddesin
de «Toplumun yaşama standardı tabanının in
sanlık haysiyetine yaraşır bir asgari yaşama 
seviyesine çıkarılması ile sağlanacaktır» den
mektedir. Bu ifadenin mefhumu muhalifinden 
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hareket edersek demek ki Türkiye'de insanlık 
haysiyetine yaraşır, bir asgari yaşama seviye
sinin altında yaşıyan bir kütle var. Peki bu 
kütle kimdir? Diye düşünürsek. Bu kütlenin nü
fusumuzun % 68 ini teşkil eden, geçimini ta
rımdan sağlıyan köylü kütlesi olduğu anla
şılın. Bu 22 milyonluk insan kütlesinin % 31 i 
tarıma elverişli toprakların % 76 sini işledik
lerine göre, bu 6,5 milyon insanın hayat şart
ları gayet iyi demektir. Geriye kalan 14,5 mil
yon köylünün hayatı insan haysiyetine yara
şır bir asgari ya§ama seviyesine çıkarılması 
gereken kütledir. İşte bu kütlenin ortalama % 
36 sı topraksız! köylüleri teşkil ettiğine göre 
bu 5,2 milyon köylü kardeşlerimizin hayat 
şartları çok daha fena olduğu şüphesizdir. 

Demire! iktidarı, Anyasa emrettiği, Devlet 
Başkanı üzerinde ısrarla durduğu halds, bu in
sanların derdine çare bulmak istememekte ve 
onları kaderleri ile başbaşa bırakmaktadır. 

Sayın senatörler, kanaatimizce Türkiye'de
ki huzursuzluğun esas sebeplerinden biri bu 
konudur ve biz Meclis olarak buna Hüküme
te rağmen bir çare bulmaya mecburuz ve bu 
bizim her şeyden önce bir insanlık vazifemiz
dir. Toprak reformunun kadastro hizmetleri
nin bitmesine bağlamak açıkça hayır diyemi-
yenlerin sığındıkları bir bahanedir. Bugün her 
toprak sahibi malım ve hudutlarını bilmekte
dir. Ona göre vergisini vermekte, bankadan 
bulabilirse kıedi almakta ve istediği zaman 
malını satabilmekte, ölümü halinde mallan 
kanuni mirasçılarına intikal etmektedir. O hal
de toprak reformu yapmak için, kadro şartını. 
ileri sürmek Türk köylüsünü sevmemek ve ona 
hizmet etmemek demektir. Bunun başka türlü 
izahını kabul etmemiz mümkün değildir. 

Sayın senatörler, şimdi orman sorununa ge
çiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizin coğrafi ala
nının % 13,5 u 10 584 hektarlık ormanla kap
lıdır. Diğer ülkelerle mukayese yaptığımız za-
ısaman Türkiye'nin orman bakımından fakir bir 
ülke olduğunu görürüz. Zira coğrafî alanlarına 
göre ormanlar Bulgaristan'da % 28, Yunanis
tan'da % 18,5, Rusya'da % 39, Avrupa ortala
ması % 33, Kuzey Amerika'da % 39, Asya'da 
% 19 dur. uzmanlar ormanların tabiî fonksi
yonlarını yapabilmeleri için bir ülkede top
rakların en az % 25 nin ormanlık olması gerek
tiği hususunda hemfikirdirler. Bu oran 

28 . 1 . 1970 O : 3 

% 20 nin altına düşmesi halinde ormanlar ta
biî fonksiyonlarını yapamazlar. Ülkemizde or
manlarımızın iki tabiî hasmı Vardır. Orman böl
gelerinde yaşıyan insanların tarıma arazi aç
mak için sebeboldukları tahribat ile orman 
içinde yaşıyan kıl keçileridir. Anayasamızın 
açık ve kesin hükümlerine rağmen orman köy
lerinde yaşıyanlann arazi kazanmak için sebe
boldukları yangınlar azalmışsa da tamamen ön
lenememiştir. İkinci Dünya Savaşı süresince 
1939 - 1949 yıllarına kadar ortalama olarak yıl
da. 51 620 hektar orman sahası yanmışken bu 
miktar 1950 - 1959 arasında yılda 33 721 hek
tar ve 1960 - 1986 yılları arasında da yılda or
talama olarak 8 bin hektara düşmüştür. Görül
düğü gibi Anayasanın 131 nci maddesindeki 
orman suçluları için genel af çıkarılamaz hük
münün mevcudoluşu orman tahribatının 
1950 - 1960 arasındaki tahribatına nazaran 
1/4 oranında azaltmıştır. 

Türkiye'de ormanlık alanımız bozuk orman
lar ve çalılıklar da dâhil olduğu halde normal
den üç defa azdır. Kuraklığa, çölleşmeye sebe-
bolan orman tahripleri aflar furyası ile yeni
den çoğalacaktır. Bir ülkenin 1/3 i verimli or
man veya ağaçlıklarla kaplı olursa normal ka
bul edilir. Böyle ülkelerde iklim yumuşak, ya
ğışlar muntazam, ormanların verimi yüksek, ta
rım ileri ve verimi yüksek olur. Ormanlarımı
zın siyasi iktidarlarca korunamamış olması de
ğil midir ki Türk köylüsünü sık sık yağmur 
duasına koşturmaktadır. Hava şartlarının kötü 
gitmesi, çoğunlukla yağmur yağmaması veya 
seller olması tarım sektöründe beklediğimiz ve
rimi düşürmemekte midir. Halen 67 ilimizin 
49 mda yağmur çok az ve düzensizdir. Plânlı 
ekonomiye girdiğimizden bu yana iki yıl istis
na edilirse hava şartlarının kötü gitmesinden 
dolayı tarım sektöründe plânın öngördüğü yıl
da 4,1 oranındaki gelişme bütün çabalara rağ
men sağlanamamıştır,-. % 1 hattâ % 1 in altına da 
düştüğü yıllar hepimizce bilinmektedir. Sana
yileşmemizi tarım ürünlerimizdeki gelişmeye 
dayandırdığımıza göre ormanların yeniden tah
ribine. imkân verilecek bir gidişin hiç de man
tıkî sebeplere dayanmadığı görülür. Anayasada 
bu hüküm olmadan evvel mevcut mevzuat or
manların tahribini önliyebilseydi Kurucu Mec
lis elbet böyle bir hüküm getirmezdi. Demokrat 
Parti iktidarının 10 yıllık sürede politik ne-
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denierle 4 defa bu konuda af çıkarttığını düşü
nürsek Anayasada bu hüküm kalktıktan sonra 
aynı nedenler değişmediğine göre sık sık or
manlar yakılacak ve siyasi iktidarlar da bile 
bile eskisinden daha sık af çıkarmaya mecbur 
olacakları açıkça görülmektedir. Nitekim bu se
çimlerde Anayasadaki bu hükmün kaldırılacağı 
açıklanır açıklanmaz Türkiye'nin muhtelif yer
lerinde ormanlar süratle yakıldı, şimdiye ka
dar çıkarılan afların ormanların süratle tah-
ribediimesinden başka hiçbir orman sorununu 
halletmediği bilinen bir gerçektir. Orman köy
lüsü yine fakirdir. Yine toprağa ihtiyacı var
dır. istatistikler incelendiği zaman ormanlık 
bölgelerde yaşıyan nüfusumuzun doğurganlık 
oranının çok üstünde çoğaldığını görmekteyiz. 
Bu da topraksız köylülerimizin yeni bir hayat 
düzeni kurmak için nasıl şehirlere, yurt dışına 
büyük bir akın halinde göçüyorlarsa belki top
rak kazanırız ümidiyle aynı şekilde ormanlara 
doğru göçtüklerine delâlet etmektedir. Evet 
mesele orman mı. insan mı tartışmasına gelince 
biz ne ormanı tutup insanı feda etmek ne de in
sanı tutup ormanı feda eden görüşleri paylaşma-
maktayıs.. Parlâmento ile bu iki şıktan birisini 
tercih durumunda kalacağımıza hor ikisine bir
den ortak çözüm bulmamızın mümkün olduğu 
ve T. B. M. M. nin de bu soruna çare bulabile
cek güçte olduğuna inanmak istiyoruz, 

Orman Kanununun hükmettiği cezalar bakı
mından da konuyu incelediğimizde daima para 
cazalarmın verilmesinin tercih edildiği basan da 
en çok üç ay kadar hapis cezası verildiği görül
mektedir. O halde suç işliyenler çok olsa dahi 
gerçekte hapishanelerde bulunanların sayısı 
bâzı politikacıların iddia ettiği kadar olmadığı 
kanısındayız. Orman muhafaza memurlarının 
öldürülmesi halleri müstesna tabiî. 

Eğer Anayasadan «Orman suçluları için ge
nel af çıkarılamaz» kaydı çıkarılacak olursa 
Orman Bakanlığını kurmanın lüzumsuz olacağı 
kolaylıkla kendisini göstermektedir. Biz orman 
sorununa Parlâmentoca köklü bir tedbir getir
mek için Senatoda bir araştırma isteği ile hu
zurunuza geleceğiz. Bu konuda sözlerimizi ta
mamlamadan önce Aralık ayı içinde yapılan 
orman kongresindeki Orman Bakanının «özel 
sektöre müjde, Orman Bakanlığını kurduk» 
seklindeki sözlerini sürçü lisan olarak kabul 

ediyoruz. Her halde kendileri de takdir ederler 
ki özel sektöre hizmet etmek amaciyle vazifeye 
gelmiş manasına gelebilecek konuşmanın Hükü
met etmek ciddiyet ve sorumluluğu ile hiçbir 
şekilde bağdaşamaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne
rede? Ben de vardım; rakamlara inanmıyorsu
nuz ama? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTBAK (Devamla) — Arkadaşımız so
ruyor, basında... 

BAŞKAN — Lütfen efendim cevap vermek 
sorunda değilsiniz. Rica ederim devam buyu
run. (Böyle bir şey söylenmedi sesleri) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın senatör
ler; şimdi millî eğitim konusuna geçiyorum. 

Bugünkü Türk eğitimi sistemi Türkiye'nin 
ulusal gerçekleriyle bütünleşmemiş ve sistemleş-
miş değildir. Hattâ bilimsel ortam ulusal ger
çeklere yabancılaşmış bir haldedir. Bu neden
le gençlik, öğretmen, üniversite reform iste
mektedir; halka dönük, halka eğitim yapan bir 
eğitim düzeninin gerçekleştirilmesini istemekte
dir. Üniversitelerin kapasiteleri çok düşük ol
duğu gibi, mevcut düzenden âzami verim ala
cak şekilde de faaliyete geçememektedirler. 
Bu sebeple gece öğrenimi bir türlü başlamamış
tır. üstelik son zamanlarda malî imkânsızlıklar 
yüzünden bâzı fakültelerin kapanma tehlikesi 
geçirdiklerini de biliyoruz. 1969 yılında üniver
site giriş sınavlarına 64 bin kadar öğrenci gir
mişse de yer azlığından dolayı üniversiteye an
cak 13 bin kadar öğrenci girebilmiştir. Üniver
siteleri emri altına alma çabasından başka ik
tidarın bu konuda ciddî bir faaliyete giriştiği
ni görmüyoruz, bütçe zamanları yapılan beyan
lar hariç. Bu durum orta öğretimden mezun 
olan binlerce öğrenciyi sokaklarda bırakmakta, 

j büyük fedakârlıklara katlanarak evlâtlarını 
I okutan aileleri perişan etmektedir. 11 yıl yatı

rım yaparak yetiştirdikleri evlâtları bir fakül
teye girip tam bir meslek sahibi olacakları sı
rada aileler ve çocuklar çaresizlikle başbaşa kal
makta ve ister istemez birer diploma fabrika
sından ibaret olan özel okullara başvurmakta
dırlar. Böylece aileler yeniden çok büyük ma-

î lî külfetler altına girmeye zorlanmaktadır. Bu 
| okulların, tesislerin eğitim kadroları yetersiz-
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İlkleri ve eğitim seviyelerinin Devlet üniversi
telerine nazaran çok düşük olduğunu yapılan 
bir Senato araştırması bütün çıplaklığıyla mey
dana çıkardığı halde, Hükümetçe bugüne ka
dar ciddî bir işlem yapılmamıştır. Kardeşler, 
biraderler bu alanda çalıştıkça mümkün de ol-
mıyacağmı biliyoruz. 

Bir milletin eğitimi bir ticaret metaı olma
malıdır. Türkiye'deki eğitim keşmokeşliğini 
biran önce hzurlıı bir düssne kavuşturmak için 
üniversitenin tam bir özerklik içinde Anayasa 
doğrultusunda çağdaş bilim seviyesinde halka 
dönük ulusal gerçeklerle bütünleşmiş bir siste
mi öngören bir eğitim reformu yapılmasının en 
önemli ve en başta çelen bir sorunumuz olduğu
na işaret eder ve iktidarı ciddiyetle bu konu 
üzerine eğilmeye davet ederiz. Bu eğitim refor
mu içinde yüksek eğitimde össl okulların yeri 
olamaz. Bir milletin istikbalinin öğrenim ve eği
time vereceği çağdaş seviyeye ve ciddiyetine 
bağlı olduğu bugün bütün dünyaca kabul edi
len bir gerçektir. Üniversitenin böylesine Ana
yasa doğrultusunda düzenlenmiş bir eğitim sis
temi içinde tam özerk öğrenci ve öğretim üye
si yönetiminde halka dönük, bilim seviye ve 
verimi yüksek ve bütün Anadolu'da örgütlen
miş bir müessese olmasını öngören bir üni
versite reformunun gerçekleştirilmesinin şart 
olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; Türkiye'de iktidar öğret
men çatışmasının temeli iktidarın Anayasayı 
uygulamamasından meydana gelmektedir. Ana
yasa doğrultusunda milliyetçi, devrimci, lâyik 
ve halkçı olan, herkesle olduğu gibi öğretmen
lerimizle de çatışması bir azınlık çıkarını güden 
ve tutucu güçlere dayanmaya çalışan iktidar 
için kaçınılmaz bir sonuçtur. Nitekim 1965 ten 
beri Demire! Hükümeti öğretmen kıyımı diye 
siyasi edebiyatımıza yeni bir terim kazandıra
cak şekilde öğretmenlere karşı gerek Devlet 
görevlilerini kullanarak, gerek parti örgütü 
ile, gerekse özel olarak örgütlenmiş birtakım 
yan örgütlerle öğretmenlerimize karşı bütün 
Cumhuriyet döneminde görülmemiş haksız bir 
baskıyı yürütmeye çalışmaktadır. 

Türk halkına ve çocuklarına Anayasayı 
ve Anayasal hakların kullanılmasını öğreten 
Türk öğretmenini son derece ağır maddî sıkın
tılar ve mânevi baskılar altında olursa olsun 

susacağını ve iktidarın emrine gireceğini ümi-
detmekle Demirel Türk Öğretmenini hiç tanı
mamış olduğunu göstermektedir. Millî Müca
dele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk 
devrimlerine bağlılığın tam şuuru içinde ülke
mizin her köşesinde büyük bir feragatle çalışan 
öğretmenlerimizin, halkımız ve yarınki kuşak
larımız için insan hak ve hürriyetlerini millî 
dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak demokratik hu
kuk Devletini bütün hukukî ve sosyal temelle-
riyle gerçekleştirmek için yapacakları her mü
cadelede beraber olduğumuzu belirtmekle şeref 
duyduğumuzu ifade ve beyan ederim. 

Öğretmenlerin eğitim düzenindeki genel bo
zukluğu ve maddi olanaklarının eğitim hizme
tindeki engelleyici taraflarını, içinde bulunduk
ları çalışma şartlarının ağırlığını açıkça iktida
ra duyurabilmek ve Türk kamu oyuna açıkla
mak için 4 günlük bir boykot yaptıklarını bili
yoruz. Gittikçe ağırlaşan hayat şartları altında 
öğretmenler ekonomik yönden ağır bir bunalım 
içinde oldukları bir gerçektir. Resmî istatistik
lere göre bugün 58 700 öğretmenin aldığı maaş 
475 lira ile 550 lira arasındadır. Bu para ile öğ
retmenin ailesini geçindirmesi ve kendisini yeni-
liyebilmesi elbette mümkün değildir. 

Hükümet boykota katılanlara ve yöneticile
re karşı çok sert davranmıştır. Bu hareketi ka
nunsuz ve hukuka karşı bir hareket olarak ni
teledi. Bütün idarecileri öğretmenlere karşı sert 
tadbir almaya teşvik etti. Bu arada bâzı parti
zanların öğretmenlere hücum ettiklerine de şa-
hid olduk. Oysaki öğretmenler uyguladıkları bo
zuk eğitim düzeninin Anayasaya uydurulmasını 
ve bugünkü çok ağır hayat şartları baskısı al
tında maddi durumlarının düzeltmesini, keza 
çalışma şartlarının yıllarca iktidara duyurama
dıkları için boykottan başka yapacakları her 
hangi bir işlem yoktu. Demokratik nizamlarda 
baskı grupları vardır. Bugün totaliter sistem
lerde dahi baskı grupları olduğunu görüyoruz. 
Örneğin, Sovyet Rusya'da sistemi eleştiren, da
ha çok özgürlük istiyen bâzî yazar, sanatkâr ve 
aydınlara karşı yürütülen baskılara karşı Bir-

| leşmiş Milletlere mektup göndermekte, Hükü-
| mete sayısız adedde imzayı ihtiva eden muhtı-
1 ralar vermektedirler. Çeşitli zamanlarda Dün-
I ya basınında bu olaylara geniş yer verilmekte-
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dir. Demek ki, bu çeşit olaylar dünyanın her ye
rinde olurken Türkiye'de demokratik hukuk dev
letinde Demire! Hükümetinin İçişleri Bakanı, 
totaliter ülkelerde bunları yapanları asarlar di
yerek hem gerçekleri değiştirmekte, hem de Hü
kümet içinde olmasa bile, kendi özlemini açık
lamaktadır. 

işte Hükümetteki bu sakat zihniyettir ki, 
Türkiye'yi zorla huzursuz bir ortama doğru it
mektedir. Kimse Hükümeti tenkid etmesin, kim
se hakkını aramasın, kimse ülkemizin sorunları 
için daha iyi yollar aramasın, her hangi bir şey 
teklif etmesin, halkı uyarmasın istiyorlar. Kim
se yolsuzlukları dile getirsin istemiyorlar. Bu 
konuda en sert olarak da maalesef kendi parti 
mensuplarına karşı davranıyorlar. Porselen yol
suzluğunu dile getirdi diye eski Zonguldak Mil
letvekili soluğu dışarda aldı. Demirel Hüküme
tini tenkid ettiler diye bugünlerde tekrar yeni
den t i ç c k milletvekiline yeni cezalar düşünül
mekte olduğunu basından izliyoruz. Tabii bu 
onların iç meseleleri, biz karışmayız. Yalnız Baş
bakanın zihniyetini ve demokrasi anlayışına ti
pik bir örne kolduğu için bir nebze dokunmak 
istedik. 

Sayın Senatörler, gittikçe artan hayat paha
lılığı karşısında Hükümet bunalan memurlara 
karşı da aynı anlayışsızlık içinde görünmekte
dir. Ülkemizde Türk Silâhlı Kuvvetleri dışında 
maaşlı ve ücretli olarak 600 000 e yakın me
mur vardır. Memurların % 68 i 500 liradan az 
maaş almaktadır. Bu şartlar altında çalışmak 
mecburiyetinde kalan memurlardan Devlet hiz
metlerinin muntazam yürümesini beklemek ve 
vatandasın Devlet hizmetinden hoşnut kalması
nın mümkün olacağını düşünmek abesle iştigal 
etmek demektir. Demirel Hükümeti memuruna 
karşı görevini yapmamaktadır. Uyguladığı sos
yal ve iktisadi politika Menderes'ten miras ka
lan, «Her mahallede bir milyoner yetiştirece
ğin.» politikasıdır. Evet bu politika İstanbul'un 
Taksim semtinde, Nişantaşmda, Perşembe Pa
zarında, Adalar'da bâzı milyonerler yetiştirmiş
tir. Buna karşılık Türk toplumu köylüsü, işçisi, 
memuru, öğretmeni, subayı sanatkârı ile büyük 
ekonomik ve sosyal çıkmazlara sürüklenmiştir. 
Ve neticede 1958 yılında nihayet Devletin iflâs 
ettiği de bir gerçektir. Bugün Demirel yöneti
minde Türkiye böyle bir iflâsa doğru tekrar yö

nelmiş bulunmaktadır. Batıdan büyük borçlan
malar karşılığı elde ettiği imkânlarla ve Rus
ya'dan sağ-ladığı kredilerle bir müddet daha 
ayakta durabilecektir. Demirel Hükümeti yürüt
tüğü ekonomik ve sosyal politika ile Türk hal
kına değil de bir avuç azınlık dediğimiz toprak 
ağasına ve yabancıların Türkiye'deki ortakla
rına hizmet için iktidara gelmiş gibi görünmek
tedir. Onun için memlekette büyük bir huzur
suzluk vardır. Toplumumuzun birer katı olan 
köylümüz, işçimiz, memurumuz, öğrencimiz, öğ
retmenimiz, subayımız çalışmasının ve ülke var
lığının ürünlerinden haklı olarak payını istiyor, 
istemekde devam da edecek. Bunun için sendi
ka kuracak, grev de yapacak, boykot da yapa
cak, yürüyecek de. Devlet bir avuç azınlığa hiz
met eden, onların çıkarlarını koruyan ve demok
raside bu maksada hizmet eden bir âlet gibi gö
ründüğü müddetçe bunlar (olacaktır. Köylü top
rağına, işçi fabrikasına, öğrenci okuluna, her 
Türk bir iş sahibi olmaya, herkes çalışmasının 
karşılığını almaya, kısaca insanca yaşama hak
kına kavuşacak. Böylece sosyal Devlet tüm 
özellikleriyle kurulacak. Anayasa böyle diyor. 

Sayın senatörler, 1961 yılında çıkan 224 sa
yılı Kanuna göre 15 yılda bütün Türk Milleti
nin sağlık hizmetlerine kavuşturulması öngö
rülmüş idi. Oysa ki, 1970 yılma kadar 70 ilde 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ancak 
mümkün olabilmiştir. 1968 yılında 5 ilde sos
yalleştirme yapılmış iken 1.969 yılında sadece 2 
yerde uygulama yapılmıştır. Halen 8 800 000 
nüfus sağlık hizmetlerine kavuşturulmuştur. Bu 
uygulama temposu ile 224 sayılı Kanunun ön
gördüğü 15 yıl içinde Türk milletini sağlık hiz
metlerinin tümüne kavuşturması mümkün ola-
mıyacaktır. 

Hükümetten dikkatle ürerine eğilmesini is
tediğimiz diğer bir konu da sosyalleşmenin uy
gulandığı bölgelerde mütehassıs hekim sayısı; 
olması gereken adede nazaran % 80 noksan. 
Pratisyen doktor bakımından noksanlık % 60, 
eczacı bakımından % 55, hemşire bakımından 
°/o 74 kadardır. Bu oranlar sosyalleştirme ko
nusunun personel bakımından ne kadar vahim 
bir durum arz ettiğini göstermektedir. Oysa ki, 
şimdiye kadar 265 milyon liralık yatırım yapıl
mıştır. Personel bakamından bu noksanlığın te
mel nedeni Sağlık Bakanlığının sosyalleştirme-
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nin kapsamma alınmamış illerde Full - Time 
uygulamasına geçmiş olmasıdır. Sağlık politi
kası uygulamasında şimdi de Bakanlığın Full -
Time uygulamasından vaz geçtiğini görüyoruz. 
Sağlık politikası uygulamasında Hükümetin bu 
bir ileri, bir geri dönüşleri hizmetleri pahalılaş-
tırdığı gibi, yozlaştırarak halktan uzaklaştır
makta ve şekle, bu prensiplere inanarak çalışan 
insanların ümitlerini ve ideallerini de kırmak
tadır. Ve yapılan yatırımlar da maalesef mey-
vasını, ürününü vermemektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plâna göre 1969 yılı so
nunda sağlık ocaklarının sayısı 1 400 olması 
gerekirken halen 790 adeddir. Hemen hemen 
plân hedefinden % 50 kadar geri kalınmıştır. 
Sağlık evleri bakımından plân hedefi 1969 yılı
nın sonuna göre 2 800 aded olması gerekirken 
ancak 1 314 ev hizmete girebilmiştir. Bunun da 
646 adedi geçici binalardır. Yine bu tesislerde 
kadroya göre bulunması gereken araçların da 
ancak üçte biri temin edilmiş bulunmaktadır. 
Demirel Hükümetinin kendi yaptığı plânı uy
gulamadığının diğer bir örneği de budur. Sağ
lığı Bakanlığı, ihtiyaçlarının doğrudan doğru
ya ithal etmek suretiyle, aracılar eliyle ithal 
edilse idi 29 milyon liraya mal olacak bir hiz
meti, 13 milyon liraya temin etmekle Devlete 
16 milyon lira kazandırmıştır. Bu olumlu dav
ranışın devam etmesini diğer bakanlıklara da 
örnek olmasını temenni ederiz. 

Sayın senatörler, Türk gençliğini tanımak, 
ülküsünü anlamak ve heyecanını paylaşmak 
için Kurtuluş Savaşını tanımak ve nedenlerini 
tastamam bilmek gerekir. Kurtuluş Savaşına Si
vas'tan, Erzurum'dan, Amasya'dan, Samsun'
dan yola çıkmıyanlar Kurtuluş Savaşını hiçbir 
zaman anlıyamazlar. O kutsal heyecanı ruhla
rında duyamazlar. Türk gençliği daha 1919 da 
milletinin, yurdunun sorunlarına çare bulmak 
ve tarihî sorumluluğunu yerine getirmek üzere 
Sivas Kongresine katılmış ve Mustafa Kemal'in 
önderliğinde omuz omuza savaşarak Türkiye'yi 
emperyalizmin boyunduruğundan ve kapitaliz
min sömürüsünden kurtarmıştır. Türkiye'nin 
bağımsızlığı uğrunda Kurtuluş Savaşında nasıl 
dövüşmüşse, devrimlerin korunmasında Mene
men'de nasıl canını vermişse, bugün de milleti
nin tam bağımsızlığı ve çağdaş uygarlık düze
yine çıkarmak için savaşmaktadır. Gerçekte 

— 99 

28 . 1 . 1970 O : 3 

böyle bir gençliğe sahibolduğu için Türk Milleti 
dünya milletleri arasında ne kadar övünse az
dır. Devrimci gençliğin tamamen paylaştığımız 
bugünkü özlemi bizzat onların ifadeleriyle ül
kemizin bağımsızlığını zedeliyen her türlü 
tutuma son verilerek, tam bağımsız, Anayasa
nın öngördüğü demokratik rejimin gerçekleşti
rilmesidir, demektedirler. Ne demek istiyor 
gençlik bununla? Türkiye'nin siyasi, ekonomik 
ve askerî varlığı üzerindeki ipoteklerden kurtu
larak tam bağımsızlığa kavuşturulmasını, köylü 
için toprak reformunun yapılmasını, doğal kay
naklarımızın ve sanayiimizin millileştirilmesini, 
millî gelir dağılımındaki adaletsizliklerin gide
rilmesini, halkın sağlık ve sosyal güvenlik ted
birlerine kavuşturulmasını, çağdaş eğitim refor
munun yapılmasını, eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliğinin sağlanmasını ve nihayet üniversite 
yönetiminde vazife almayı kişisel, sosyal ve 
ekonomik yasal hakların kısıntısız kullanılma
sını ve ülkenin kalkınma çabasına manen ve 
maddeten katılmak istiyor. 

Sayın senatörler, bunların hepsi hemen he
men Anayasanın istekleri değil midir? Şayet 
Türk gençliği Cumhuriyetin kuruluşundan 46 
yıl sonra tam bağımsızlık istiyor ise, gerçekte 
gençlere değil, ülkeyi bu duruma düşürmüş olan
lara kızmak ve hesap sormak gerekir. Türk 
gençliği Kurtuluş Savaşma nasıl tarihinden al
dığı vazife duygusu ile katılmışsa, bugün de ay
nı sorumluluk duygusu ile hareket ettiği kanı
sındayız. 

Türk gençliğinde bu sorumluluk duygusu ol
masa idi, Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ve dev
rimleri gençliğe emanet eder mi idi? Gençliğimiz 
yurt sorunlarına eğildiği, üzerinde çalıştığı ve 
vazife aldığı için milletçe kıvanç duymalıyız. 
Şayet diğer ülkelerde olduğu gibi sadece kişisel 
ve hipisel konularla ilgilenselerdi, işte o zaman 
ulusça hayıflanmamız, üzülmemiz gerekirdi. Bu 
gençliği sevmek lâzım, bu gençlikle övünmek 
lâzımken, iktidar bu gençliğe karşı her türlü 
tertibin içinde görülmektedir. Gençliğe karşı 
seri halinde cinayetler işlenmekte, her seferinde 
gerçek failler her nedense bulunamamaktadır. 
Şayet iktidar kendisinin bu işlerde parmağı ol
madığını iddia ediyorsa, suçluları en kısa za
manda bulmalıdır. Tabiatiyle bunu yapabilmek 
için de evvelâ İstanbul Valisi ile Emniyet Mü-
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dürünü değiştirmekle ise başlamak gerekir. Ak
si halde bu kan lekeleri Demirel iktidarının ya-

gittikçe büyüyecek, büyüyecek tâ ki 
temizleninceye kadar. Ülkemizin en yüksek eği
tim müesseselerinde okuyan gençliğimiz Türk 
halkının mutluluğu ve Devletin güçlenmesi için 
Anayasanın eksiksiz uygulanmasını istiyor ve 
haklı olarak da istemekte devam edeceklerdir. 
Gençliği tahrik edilerek, kandırılarak komünist 
olmuş diye millete göstermeye çalışmak Kurtu
luş Savaşını yapanlara, bolşevik demek kadar 
abestir. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Bütçe ile ne 
alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak devam edin. 
Müdahalelere cevap vermeyin. 

SUPHt GÜRSOYTRAK (Devamla) — Türk 
Devletinin yarın yöneticileri olacak olan bu 
gençlere itimat etmezsek, Devletin geleceğinden 
ümidi kesmek mânasına gelir k i o zaman da 
iktidarın bütün çabaları boşuna değil midir? 

Bayın senatörler, dış politikada Mxon idare
sinin is başına gelmesinden sonra, Amerika'nın 
dış politikasında Johnson idaresine nazaran 
önemli b$zı değişiklikler yapmaya başlamıştır. 
Çin Halk Cumhuriyetine karşı olan katı, sert 
tutumunu deriştirmiş, ticari münasebetleri yu
muşatmış. Amerikalıların Çine gitmelerine mü
saade edilmiş ve iki seneden beri kesilmiş bulu
nan büyükelçiler seviyesindeki müzakereler 
Varşova'da tekrar başlamıştır. Amerika, Uzak -
Doğu politikasındaki bu değişikliğin nedenle
rini Cin Halk Cumhuriyetinin bir süper nükleer 
güç olduğu gerçeğinin kabulü, Sovyet - Çin 
doktrini ve sınır çatışmaları gerginliği, 3/eni pa
zar ihtiyacının ve dünya jandarmalığı görevine 
bası tehditler getirmek eğiliminin rol oynadığı 
görüşündeyim. Bugün dünyadaki uluslararası 
denge uzun zamandan beri Amerika, Sovyetler 
ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki mücadele
ye dayanmaktadır. Dünya politikasında bu üç 
devletin çıkar bölgelerine ve zamana göre ortak
laşa eylemde bulunduklarını görüyoruz. Sovyet
ler ve Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam'da Ame
rika'ya karşı, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti 
Romanya'da Sovyetlere karşı, Amerika ve Sov
yetler Hindistan'da Çin Halk Cumhuriyetine 
karşı eylemde bulunmaktadırlar. 

Türk'ya'niîi Gin Halk Cıımhuriv'G+-ini t?.î>ım;v 
sının, ticari münasebetlerinin gelhtirilmesinir 

ve Birleşmiş Milletlere alınmasının desteklenme
sinin ulusal çıkarlarımıza uygun olacağı görü
şümüzü 1362 yılından beri tekrarlamaktayız. 
Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Rusya ile 
olan münasebetlerini her alanda geliştirmeye, 
yumuşatmaya çalışmaktadır. Helsinki'de 17 Ka
sımda stratejik nükleer silâhların sınırlandırıl
ması müzakerelerine başlanmıştır. Bu meyanda 
1964 te nükleer silâhlar için yerüstü denemele
rinin yasaklanması hususunda anlaştıklarını ve 
1968 yılında da nükleer silâhların yayılmasını 
önleme andlaşması imzalandığını biliyoruz. 

A Yine Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler 
Birliği ve diğer Doğu bloku ülkelerine satılma
ları yasak olan stratejik maddeler sayısını 1 300 
den 200 indirerek ticaret politikasında köklü 
değişiklik yapmıştır. Lâtin Amerika politikasın
da Amerika Birleşik Devletlerinin üstün du
rumda bulunmıyacağı ve bir Kasımdan itibaren 
açtığı krediler için Amerika'dan mal mubayaası 
şartında bulunmayacaklarını Nixon resmen ilân 
etti. Bütün bunlar Amerikan politikasında 
önemli bir aşamadır. Japonyaya Okinava ada
sını terketti ve bâzı askerî ve politik kolaylık
lar sağlıyarak Japonyanın uzak doğu güvenli
ği bakımından sorumluluklar almasını istedi. 
Nixon, kongre yıllık mesajında, artık diğer ül
kelerin işişlerine eskisi gibi çok karışmıyacak-
larım da ilân etti. Bu da Önemli bir değişiklik 
olsa gerek. Amerika Birleşik Devletleri, Orta 
Doğu politikasında 1967 yılında israil'i destek
lemek ve savaşa göz yummakla, Orta Doğu gü
venliği bakımından batı bloku aleyhine büyük 
bir durum değişikliğinin yegâne âmili olmuş
tur. Orta Doğu Akdeniz bölgesinde 6 ncı Filo
ya denk Sovyet donanması yer alırken; Mısır, 
Cezayir, Suriye, Libya Sovyetler tarafında 
yer almışlardır. Bu yeni şartlar içinde Cebelita
rık ve Süveyş boğazlan Akdenizi 6 ncı Filoya 
açık bulundurmak imkânını büyük ölçüde kay
betmişlerdir. Böylece Doğu Akdeniz Bölgesi 
denge ve güvenliğinde çok büyük değişiklikler 
meydana gelmiştir. Bu yeni şartlar Türkiye'nin 
Orta Doğu çatışmalarında taraf olmamasına 
özellikle dikkat etmesini gerektirmektedir. Yi
ne ayrıca genel güvenlik sorunlan konseptlerin-
de de köklü değişiklikler yapmayı zorunlu kıl
dığı kanısındayız, ikinci Dünya Savaşı sonra
sı koşullarına göre geliştirilmiş kollektif güven-

,, lik konseptlerini bölgenin son derece dinamizm 
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kazanması ve yeni yeni etkenlerin tesir alanına 
çıkmış olması karşısında değiştirmeyi hükümet 
düşünmekte midir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ra
kamlar hep uydurma. 

SUPHİ GÖRSOYTRAK (Devamla) — Bey
efendi siz anlamıyorsanız bari dinleyin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bey
efendi zatıâliniz söyledi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Saatlerce 
dinlemek mecburiyetinde olacağız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başbakan 5 saat konuşuyor. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Mec
bur değilsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Tuğrul, bütçe... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Büt
çe, hükümetin politikasının tümünün eleştiril-
mesidir ve yılda bir defa yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak siz cevap 
vermeyin efenidim. Ben müdahale edene cevap 
veririm. 

Sayın Tuğrul, bütçe müzakereleri bir gen
soru mahiyetinde olduğu için bütün meseleleri 
kaplar. Bu itibarla hatibin sözlerini kesmiyelim 
Buyurun efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — 1967, 
1968, 1969 programlarından tablo numarası ve
rerek söyledim. Eğer siz iddia ediyorsanız, ken
dinizi haklı görüyorsanız o programları alır, 
benim yanlış söylediğimi ilân edersiniz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sosya
lizasyonun 70 ilde tatbikinden bahsediyorsu
nuz. Türkiye'de 70 il yok. 

BAŞKAN — Sayın Orhon lütfen, sayın üye
ler böyle karşılıklı konuşursak müzakerelerin 
bitmesi mümkün olmaz. Bu itibarla istirham 
edeceğim, hatibi dinliyelim. Buyurun efendim 
Siz de cevap vermeyin lütfen. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Te
şekkür ederim sayın Başkan, Bizim acelemiz 
yok, sabaha kadar bekleriz, konuşuruz. 

Sovyet Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti ile 
arasında anlaşmazlığın gün geçtikçe şiddetlen
mesi karşısında Avrupada barış taarruzuna geç
tiği, Orta Doğuda elde ettiği denge üstünlüğü

nü yeni bir olaya imkân vermeden büyük öl
çüde genişletmeye çalıştığı görülmektedir. Ame
rika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini özel
likle yumuşak bir tutum içinde geliştirmeye 
gayret sarfettği görülmektedir. Akdenizde du
rum üstünlüğünün Sovyet Akdeniz donanması 
ile desteklenmesi gayet tabiîdir. Bu donanma
nın şahdamarı ise Türk boğazlarından geçmek
tedir. O halde şu safhada Sovyet Rusya'nın 
Türk - Sovyet dostluğuna çok büyük bir önem 
vermesi gerekmektedir. Nitekim Rusya seyaha
tinde Cumhurbaşkanına gösterilen yakınlık ve 
Demirel Hükümetine sağlanan 360 milyon do
larlık yardımları hep bu açıdan değerlendir
mek lâzımdır, israil - Arap çatışmasının devam 
etmesi, Orta - Doğudaki dengenin Amerika Bir
leşik Devletleri aleyhinde bozulmuş olması ve 
Libyadaki üssünü boşaltma mecburiyetinin ya
rattığı koşullar, Türkiyenm dostluğunun öne
mini Amerika Birleşik Devletlerine daha de
renden hissettirdiği görüşündeyiz. Bu olumlu 
şartlardan yararlanmasını becerebilirse Demi
rel İktidarı Kıbrıs sorununu ulusal çıkarlarımız 
yönünden halletmeye muvaffak olabilir, bu 
fırsatı kaçırmamalıyız. Anladınız mı sayın ar
kadaşım. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gürsoytrak, ye
niden müdahaleyi celbedecek şekilde hitabet-
nıeyin, istirham ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bravo 
sizden başka kimse bilmiyor. Harika çocuk. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamfla) — Ken
dine saklasın yeter. Nitekim NATO'nun yeni 
başkumandanı General Andrew Goodposter Ha
ziran ayında verdiği bir beyanatta Türkiye ve 
Yunanistanın savunma imkânları artırılmalı, 
iberik yarımadası güçlendirilmeli, Libya, Fas 
ve Tunus ile yakın işbirliği geliştirilmeli, de
miştir. Bu açıklama Akdeniz bölgesinde denge
nin değiştiğini ve Amerikanın gözü ile hangi 
coğrafya parçalarının önem kazandığını göster
mektedir. Bu araıda Libya'nın Sovyet bloku-
na kayması, durumu Batılılar aleyhine biraz 
daha ağırlaştırmıştır. Bu koşullar altında Tür
kiye, geniş coğrafyası ve büyük potansiyeli iti
bariyle gerek Amerika Birleşik Devletleri, ge-
rskse Sovyet Rusya çıkarları bakımından son 
derece önemli bir ülke durumuna gelmiştir. Bu 
durum aynı zamanda Türkiyenin hassasiyetini 



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 3 

büyük ölçüde artırmıştır. Her iki süper Devlete 
karsı düşman olmıyan barışçı bir politika yü
rütmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Bura
da NATO kolektif savunma andlaşması, gMi 
ikili anlaşmalar ve 5 Mart 1969 Türk - Ame
rika işbirliği andlaşmalarmm yeni şartilara uy-
mıyan siyasi ve askerî değişikleri yapmalı, ken
di ıra d £'3i dışında her hangi bir savaşa sürük
lenmemelidir. 'Bugünkü andlaşmalar ve anlaş
malar, Başbakanın ve Dışlişleri Bakanının aksi 
iddialarına rağ^men, gerçek şudur ki, Türkiye 
istemese dahi, otomatikman savaşa sürüklene
cek durumdadır. Bu irade ve (hareket serbestli
ğimizi kaldıran hukukî ve fiilî durumlar, ne 
pahasına olursa olsun, düzeltilmelidir. 

Sayın senatörler, Amerika Sovyet Rusya ile 
nükleer silâhların yayılmasını önliyecek and-
laşma imzaladığını, Helsinki'de nübüeer silâh
sızlanma ve Cenevre'de biaoljik ve kimyevi si
lâhların kullanılmaması anlaşmalarını sağlamak 
üaere müzakerelerde bulunurken, Türkiye'de, 
Türk Genel Kurmay Başkanı emrinde cılmıyan, 
nükleer silah, stok füze atma aracı ve bu mak
satla kullanılmak üzere üs ve tesis bulundur
mak, her yönü ile, ulusal çıkarlarımıza aykırı
dır ve bile bile Türk ulusunun ve ülkesinin bir 
kısmının tahribediılmesine göz yummak de
mekti?/. Unutmıyalım ki, uzmanların yaptıkları 
hesaplara göre, bir nükleer taarruz halinde nü
fusumuzun 1/5 i ölecektir. O halde mümkün 
olduğu kadar savaş dışı kalmaya çalışmak esas 
gayemiz olması gerekmektedir. Türk Slâhlı 
Kuvvetleri, Türkiyeyi büyük ölçüde etkiliyen, 
Dânya politikasındaki bu değişiklikleri dikka
te alarak savaş konseptlerinde gereken değişik
likleri yapmaya başlamalıdır. Silâhlı kuvvet
lerimizin bir sistem içinde süratle millî gücümü
ze dayanan bir ordu haline getirilmesi ciddiyet
le ele alınmalıdır. Bu günkü, Amerika verirse 
yaparım görüşü terk edilmelidir. Malî imkân
larımızın yeterli olmadığı gerekçesi ile kurulu 
iıs.nb sanayiinin silâhlı kuvvetlerimizi destekle
yici faaliyetinden alıkonulması politikasını ve 
hâlâ devam ettirilmesini son derece sakıncalı 
bulmaktayız. İstanbul - İskenderun ekspres yol 
ve boğaz köprüsünü öncelikle yaptırabilen bir 
iktidar, Türk Vatanının ve bağımsızlığının ko
runması ile görevlendirilmiş Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, millî harb sanayii ile desteklenmesi 

için gereken malî imkânları da bulabileceği ka
naatindeyiz. 17 yıldır NATO standartları sevi
yesine çıkarılamayan Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin, Amerikanın dış yardımlarında büyük kı
sıntılar yapmak mecburiyetinde olduğu dönem
lere girmesinden sonra tamamlanabileceğini dü
şünmek hayal olduğu kanısındayız. Ayrıca barış 
zamanında gerçekleştirilemiyen bu hedeflerin, 
savaşta, hele Akdeniz ikmal yolunun güvenliği 
ortadan kalktıktan sonra gerçekleştirilebilece
ğini düşünmek bir fantazyadır. Bugünkü hali 
hazır seviyenin dahi idamesinin sağlanamıya-
cağı, Türkiye en kısa zamanda kendi imkânları 
ile başbaşa kalacağı ortadadır. Esasen Ameri
kan yardımına dayandırılmış bir ordu kuruluş 
ve donatımının kurtuluş savaşını yürütmekte 
olan bir milletin imkânlarının çok üstün
de olduğu gibi, bir savaş halinde idame
sinin gayrimümkün olduğu bilinen tarihî 
bir gerçektir. O halde, millî gücümüze 
dayanan ve Türk Milletinin karakterini 
dikkate alan bir harb doktrini geliştirmek 
ve buna istinaden gerekli kuruluş ve konuş de
ğişikliğini yapmak en başta yapılması gereken 
tarihi bir görevimizdir. Bu sorunların bir ta
rih sorumlutluğu ciddiyeti içinde ele alınması 
zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geçmektedir. 
Kıbrıs sorununda gösterilen tutarsızlık, gelişi 
güzel davranışlar, Ankara'dan sevk ve idare 
özlemleri, son dakikada alınmış yetersiz karar 
ve uygulamalar gibi davranışlar terk edilmeli, 
tekerrürüme imkân verilmemelidir. Harb sana
tının kuralları içinde gereken karargâh ve bir
likler seçilmiş, talim tenbiyssi geliştirilmiş ve 
her an vazifeye hazır durumda bulundurulması 
zaruretine önemle işaret etmek isteriz. Türk Si
lâhlı Küvetlerinin, askerlik görevi yanında, 
hriilkîa beraber çalışacak şekilde örgütlenerek 
ulusal kalkınma çabasına büyük ölçüde katıl
ması gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın senatörler, şimdi de Millî Güvenlik 
Kurulu hakkındaki görüşlerimizi belirtmek is
tiyorum. Eski Anayasaya nazaran 27 Mayıs Ana
yasası bir Anayasa organı olarak Millî Gü
venlik KuruCunu getirmiştir. Genel Kurmay 
Balkanı, Imvevt komutanları bu kurulda Ana
yasa ile görev almışlar ve sorumluluk yük
lenmişlerdir. Bu sebepten Genel Kurmay Baş
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığından da ay-
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nlmıştır. Yüklendiği Anayasal görevi doğrudan 
doğruya yerine getirecek duruma getirilmiş
tir, imkânlarla teçhiz edilmiştir. O halde gö
revleri millî güvenliğin temelini teşkil eden, 
Anayasa ve getirdiği lâik, demokratik sosyal 
devletin gerçekleştirilmesini ve korunmasını ve 
bu 'hususta gerekli tedbirlerin alınmasını Baş
bakan ve Cumhurbaşkanından istemektir. An
cak bu sayede ülkenin millî güvenliği her yön
den tam olarak sağlanmış olacaktır. Milî Gü
venlik Kurulu, Başbakanın vereceği konferans
ların dinlenme yeri veya iktidarının siyasi mak
satlarını gerçekleştirmek için kullanacağı bir 
araç olmadığına dikkatleri çekmek isteriz. Her 
şeyden önce, devrimler ve sosyal Devlet ve 
egemenliğin kullanış şekli üzerinde doğru ve 
açık anlayışlara varılmış olmak gerekir. Sosyal 
Devletin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi, 
yurdumuzdaki huzursuzlukları büyük ölçüde 
ortadan kaldıracağı gibi, birçok sorumlunun 
vazifelerini tavizsiz bir şekilde yerine getirme 
imkânını vereceğine inandığımızı belirtmek is
teriz. 

Sayın senatörler, her Devlette olduğu gibi, 
Türkiyede de Devlet yönetimi ile ilgili her han
gi bir konuda doğru ve mantıki bir karar ve
rebilmek için yapılan istihbaratın gerek kay
nağı ve gerek haberin doğruluk derecesinin 
önemi bilinen bir hakikattir. Bu selbeple ülke
mizde kullanılmakta olam önemli haber alma 
merkezler üzerinde bir nebze durmak istiyo
rum. 

Birincisi; Millî Emniyet Başkanlığı, Emni
yet Genel Müdürlüğü, Seferberlik Taükik Ku
rulu, Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı, 
'NaJto ve özellikle Cento örgütü; bütün bu örgüt
ler içinde Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı 
hariç, diğerleri Amerikalılarla çok içli dışlı bir 
çalışma düzeni içindediıüıer. Oysaki, istihbara
tın millî olması zarureti ve önemi verilecek ka
rarların ulusal çıkarlara uygunluğu bakımın
dan kaçınılmaz bir zarurettir. Bu maksatla bu 
örgütlerde bulunan Amerikalılar, uzman un
vanı l e daihi olsa, uzaklaştırılmaları icabettiği 
kanaatindeyiz. 

ıSayın senatörler, şayet iç politikada halen 
Türkiye 1de 27 Mayıs devriminden on yıl sonra 
demokratik rejim yeniden tartışma konusu olu
yorsa bunun başlıca sorumlusu ' bizzat Başba

kandır. Türkiye'de iktidara geliş tarzından zi
yade, siyasi iktidarı elinde bulunduran kişi ve 
yakın yardımcılarının iktidardaki davranış ve 
tutumları son redece önemlidir. Toplumların 
mililet ve Devlet halinde yaşamalarının temel 
nedeni can, mal ve ırz emniyeti ile bsralber, âdil 
bir hukuk nizamı içinde yaşama arzusudur. 
Kaba kuvvet her şeye hâkim olursa, o zaman 
Devlet halinde yaşamanın bir gereği kalmaz. 
Bu gün Türk toplumu; nereye gidiyoruz, 
bu nasıl Hükümet, yarın ne olacağız endişeleri 
içinde kendine bir çıkar yol aramakla meşgul
dür. Asırların ihmaline uğramış güzel yurdu
muzda yapacağımız birçok büyük işler durur
ken, maalesef hâlâ rejim sorunları ile meşgul 
olunmaktadır. 

Başbakanın Türkiyenin yakın kaderi ile 
çok ilgili gördüğümüz ve son günlerde sık sık 
tekrarlanan aşın sol ve aşın sağ hakkındaki 
görüşleri üzerinde durmak ve bugünkü Anaya
sa nizamını getiren sorumlular olarak görüş
lerimizi açıklamak isteriz. 

Anayasamızın temel ilkesi milliyetçi olması
dır. Her türlü uluslararası akımın, komünizmin, 
ümmeltçiliğin karşısndadır. Millî Birlik ve be
raberliği bozucu ve ilkenin bütünlüğünü par
çalayıcı, her çeşit bölücü fikir ve davranışın ke
sinlikle karşısındaıdır. Kişi, zümre ve sınıf dik
tatörlüğünü tamamen reddeder. Atatürk ilke ve 
devrimlerine ve onun devamı olan 27 Mayıs 
a evrimine dayanan devrimci değişmeleri öngö
ren, lâik demokratik ve sosyal bir hukuk dev
letinin gerçekleşmesini istiyen, devrimci, dina
mik, halktan yana bir Anayasadır. Bu hedeflere 
varmak için kendisine .sadece aşırı sol ve aşırı 
sağ olarak iki sınır çizmiştir. Anayasamız ye
niden Türklerin Anadolu'da bir Devlet olarak 
yaşamaya başladııklan 1071 yılından bu yana 
ilk defa haklan yücelten üç temel özgürlük 
getirmiş ve bunlan teminalt altına almıjtır. Bu 
Özgürlükler yargı özgürlüğü, fikir özgürlüğü, 
ekonomik özgürlüktür, insanlar, inandiklan fi
kirleri rahatlıkla söyliydbilmelidirler. Pluraliste 
demokratik devletlerde fikir suçu diye bir suç 
olamaz, Ve Anayasaımız böyle bir suçluluk an
layışına cevaz vermez. Siyasi iktidarın hoşu
na gitmiyen fikirleri söyledi diye bir insan mah
kûm edilmemelidir. İşte bu sebeple yargı erki, 
siyasi iktidarın elinden alınarak, bağımsızlığa 
kavuşturulmuştur. 
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Fikir özgürlüğü bulunmıyan toplumlar dün
ya uygarlığına katılamaz, bir katkıda da bu
lunamaz. Osmanlı Hanedanı yönetiminde Türk 
halkı bu sebeple, üstün yeteneklerine rağmen, 
dünya uygarlığına büyük ölçüde katılma im
kânını bulamamıştır. Bu bakımdan fikir öz
gürlüğü getirilmiştir. Ekonomik özgürlüğe ge
lince; kişilerin insan gibi yaşıyabilmesi için 
çalışma yaşma gelen kadın - erkek her Türk 
bir iş sahibi olmalı ve emeğinin karşılığını al
malıdır. Bugün Türkiye'de Devlet her Türke 
Anayasanın 41 nci maddesi gereğince iş bul
maya mecbur iken Demirel iktidarı bunu yap
madığı gibi, kendi felsefesini paylaşmıyor di
ye mahkeme ilâmı olmaksızın aşırı solcu gerek
çesiyle, habersizce damgalanan insanları işle
rinden çıkartmakta, işsizlikle ve açlıkla ceza
landırmaya çalışmaktadır. Bu maksatla vazife 
ve salâhiyetleri dışında gizli teşkilâtlar Ana
yasa da aykırı olarak kullanılmaktadırlar. 
Maalesef bugün halkımızın en az yararlandığı 
özgürlük ekonomik özgürlüktür. Anayasamız 
kişi, zümre ve bir sınıf hâkimiyetini reddeder. 
Fakat egemen sınıfların olduğu kadar emekçi 
sınıfların da siyasi bir örgüt olarak örgütlen
mesi hakkını kesinlikle tanır. Nitekim liberal 
bir parti kurulduğu gibi, sosyalist bir parti 
de kurulmuş bulunmaktadır. Bizim anlayışımı
za göre yasaklanan aşırı soldan maksat sos
yalist felsefede sınıf diktatoryasma dayanan 
Komünist Devlet aşamasıdır. Pluraliste düze
ni benimsiyen sosyalist bir felsefe yasaklanma
mıştır. Nitekim Türkiye'nin en büyük yargı 
organı Anayasa Mahkemesi de, bunu hukukan 
bu şekilde tesbit ve tescil etmiştir. Başbakan 
bunu bilir. Peki; bildiği halde ve Anayasa ile 
bağlıyken bu konu tekrar hangi anamaksat 
için sahneye atılmıştır? Kanaatimizce üzerinde 
önemle durulması gereken husus budur. Baş
bakanın ve yakın çevresinin bu Anayasadan 
memnun olmadığı, imkân ve kudret bulduğu 
takdirde değiştirmek istiyeceği bilinen bir ger
çektir. Biz Başbakana sormak istiyoruz. Bu 
Anayasadan neden şikâyetçisiniz? Milliyetçi 
olduğu için mi? Sosyal hüviyetiyle Türk halkı
na insanca yaşama hakkını getirdiği ve hükü
metleri bunu gerçekleştirmeye mecbur ettiği 
için mi? Türk köylüsünü toprak sahibi yap
mak istediği için mi? Türk köylüsüne ve me
muruna hür sendika kurmak, toplu sözleşme 

yapmak, grev yapmak hakkını verdiği için 
mi? Türk yargı cihazını siyasi iktidarın baskı
sından kurtararak bağımsızlığa kavuşturduğu 
için mi? Çalışma yaşına gelen kadın - erkek 
her Türke Devletin iş vermesini istediği için 
mi? Bütün Türklere Anayasa hudutları içinde 
inandığı gibi söylemek, yazmak, ibadet etmek 
hakkını verdiği için mi? Her Türkün doğuşun
dan ölümüne kadar sosyal güvenlik tedbirleri 
içinde yaşamasını istediği için mi? Her Türke 
fırsat ve imkân eşitli tanıdığı için mi? Her Tür
ke çalışma hakkı ödevi tanıdığı için mi? Her 
Türkün beden ve ruh sağlığı için yaşamasını 
ve tıbbi bakım görmesini Devletten istediği 
için mi? Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçları
nı sağlamasını Devletten istediği için mi? Mül
kiyet hakkının kullanılmasının toplum yararı
na aykırı olamıyacağını emrettiği için mi? Türk 
Milletinin bir bütün halinde millî şuur ve ül
küler etrafında toplandığı için mi? Türk Mil
letinin dünya milletleri ailesinin eşit haklara 
sahip şerefli bir üyesi olmak istediği için mi? 

Sayın senatörler, milletin huzur ve barış 
içinde yaşamasını samimî olarak istiyorsak 
Anayasamızın halkımın mutluluğu ve Devleti
mizin bütünlüğü için getirdiği ve bir kısmını 
biraz evvel açıkladığım sosyal hedeflerinin 
biran önce uygulanmasını son derece hayati 
görmekteyiz. Millet insanca yaşamak istiyor. 
Anayasa onlara bu hakkı vermiştir. Türk hal
kının Anayasa hudutları içinde bu haklarını ara
maya başlamışlardır. Biz memur, öğretmen ve öğ
renci hareketlerini, işçi ve köylü eylemlerini böy
le görmekteyiz. Onlar her şeye rağmen bu ana
yasal haklarını alacaklardır. Buna kimse mâni 
olamaz. Vatandaşın bu hak aramalarını birta
kım tahrik merkezlerine bağlamak ve aşırı sol 
olarak görmek çabalarını beyhude sayarız. Şa
yet ilerde bir tahrik aramak lâzımgelirse, 
bunu en başta Başbakanın kendisinde aramak 
gerekir. Zira daha geçende paso olaylarında 
Başbakan vatandaşları öğrencilerin üzerine 
saldırmaya davet etmedi mi? Bundan daha art 
maksatlı bir tahrik kimin tarafından yapılır? 
İşte bu zihniyet telkiniyle organise olmuş 
sağ kuvvetlerin Devlet güvenlik kuvvetle
rini hiçe sayarak birtakım hareketlere giriş
mek cüretini göstermektedirler. Konya, Kay
seri, Kanlı pazar istanbul olayları, Boyabat, 
rahmetli Yargıtay Başkanının cenaze töreni ve 
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Yıldız Devlet Mühendislik Okulu olayla
rında olduğu gibi bu misalleri çoğaltmak 
mümkün. Bu olayların, çoğunda resmî görev
lilerin, aksine, emir almıscasma olaylara se
yirci kaldıkları ara, sırada asın sağ grupun 
hareketlerini desteledikleri bilinen gerçekler
dendir. Bemirel iktidarı tarafından yürütü
len bu tatbikatın devam edeceği paso olay
ları dolayısiyle grupta yaptığı konuşma ile 
ve basında çıkan aşırı sağın hareketlerini 
sol tahriklere hağlıyan görüşünden anlamak
tayız. Bu tatbikat vatandaşta Hükümete ve 
polise karşı, özellikle toplum polisine ve si
yasi polise karsı itimat ve güven bırakmamış
tır. Oysa Hükümetin Anayasaya ve rejime 
karşı olan her tehlikeyi ister aşırı sol, ister 
aşırı sağ veya başka şekilde gelsin, aynı de
recede hassasiyetle önleyici tedbirleri alması 
gerekmez mi? Birisi daha az, birisi daha çok 
tehlikeli gibi taraf tutucu tavır takmamaz. 
Güvenlik kuvvetlerini siyasi maksadına alet 
ederek kullanamaz, Aksi halde Devlet bizzat 
iktidar tarafından ortadan kaldırılmış olur. 
Meydan kaba kuvvetlere terksdilir, Saym 
senatörler; bir konuda daha aşıklığa varmak 
zornnluğu olduğu kanısındayız? Sosyal deter
minizmin tarihî gelişimi içinde incelediği
miz zaman lâik Cumhuriyet idaresinin Teok
ratik Osmanlı idaresine karşı antitez ola
rak meydana geldiği gerçeğidir. Halife - Sul
tanda toplanan kişi hâkimiyeti tezine karşı 
millî egemenlik ilkesinin hâkim kılındığı ger
çeğidir. Osmanlı Devlet yapısı teokratik fel
sefeye istinadettiği için asırlarca bu telkin 
altında bırakılmış bulunan Türk toplumuna 
yeni şekil ve kavramlar getirmiş bulunan gene 
Cumhuriyet yönetiminde elbette din ve vic
dan özgürlüğünün uygulanışında Cumhuriyet 
Devlet yöneticilerinin çok daha dikkatli ol
ması gerektiği kanısındayız, Batıda bugün Va
tikan Devleti olarak kalmış bulunan Roma 
Kilisesi Devlet hâkimiyetine karşı Avrupa'da 
millî devletlerin mücadelelerinin yapıldığı 
hatırlanırsa, o ülkelerdeki, bugünkü vicdan 
özgürlüğü anlayışı ve tatbikatı Türkiye'ye 
bu tarihî gelişim sebebiyle benzemez ve bir 
örnek teşkil edemez. Ayrıca bugün Türkiye'
de asıl sorun, vicdan hürriyeti sorunu değil
dir. Zira Türkiye'de her devirde vatandaş is
tediği gibi ibadet etmiştir. Ve elbette ede-

! çektir de. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. 
O halele vicdan hürriyeti altında yürütül
mek istenen şey; gerçekte Demirel iktidarının 
devamını sağlamak için özgür düşünceye ve 
lâik Cumhuriyete karşı bâzı din görevlilerini 
ve dinî siyasi bir âlet olarak kullanma çaba
sındadır. 

Sayam senatörler; bu son derece tehlikeli 
•bir hevestir. Bu heves netice vermez. Ama ne 
olur? Bütün dünya kamu oyuna Türk Milleti 
küçük düşürülür ve yer yer lüzumsuz kardeş 
kanı dökülür. Memleket huzursuz ve anarşik bir 
ortama iktidar tarafından zorla itilmiş olur. Ve 
daha büyük ölçüde uygulanması halinde de
mokratik rejime yazık olur. 

Sayın senatörler; söz buraya gelmişken bir 
nebze tevhidi tedrisat konusuna da dokunmak 
istiyorum. Tevhidi Tedrisat Kanununu anlama 
bakımından Başbakan ile aramızda çok büyük 
fark var, Kanunun din eğitimine mâni olma
dığı bir gerçektir. Zaten başka türlü olamaz da. 
Ancak, kanun Türkiye'nin imamet ve hitabe ba
kımından ihtiyacı nisbetinde din adamlarının 
yetiştirilmesini öngörmüştür. Oysa bugün ya-
P lir akta olan nedir? Halkın müspet ilim da
lında okuma arzusunu karsılıyacak okulları ço
ğaltacağı yerde onun bu eğiliminden yararla
narak bâzı iş çevrelerinin bir maksat karşılı
ğında tahmis ettiği paralarla imam - hatip okul
larını çoğaltmak ve hattâ - İkinci 5 Yıllık Plân
da getirilmişti, çıkarıldı. - Bu okul mezunla
rına üniversitelere girmek yollarını da açmaya 
Tayret sarf edilmişti. Böylece tazminat döne
rlinde olduğu gibi. Anayasaya ve bir devrim 
yasası olan Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı 
olarak skolâstik felsefe üzerinden birçok Türk 
çocukları yetiştirilmek istenmektedir. Birçok 
il merkezlerinde bu okullarda okuyan ve mezun 
olan gençlerin aşırı sağ militanların elinde 
ne maksatlarla kullanıldıkları gözlerimizin önün
dedir. Türkiye'de toplam ilköğretmen okulu sa
yısı 87 ve 1969 ve 1970 yılında yeni 3 okul açıl
mışken, aynı yılda yeniden açılan 3 imam - ha
tip okulu ile, imam hatip okulu sayısı 71 e yük
selmiştir. ilk öğretmen okulu sayısı 90, imam -
hatip okulu sayısı 71. 

Yine 1989 - 1970 yılında öğretmen okulların
da 62 286 öğrenci, sanat enstitülerinde 41 288 
öğrenci okurken, imam - hatip okullarında sanat 
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enstitülerinden daha fazla 44 227 öğrenci ve 
buna ayrıca ilâve olarak bu miktarın birkaç katı 
daha fazla Kur'an kurslarında okuyan çocukla
rımızı katacak olursak durumun vahameti or
taya çıkar. Bu adedler Türkiye'de nasıl ikili bir 
eğitim sisteminin uygulandığının en açık delili
dir. Bu uygulama 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sa
yılı Tevhidi Tedrisat Kanununun şümulü dışın
da kaldığı için, Anayasaya aykırıdır. 

Başbakan aşırı cereyanlarla mücadelede en 
mühim mesele «Büyük çoğunluğun Cumhuri
yete ve rejime olan sadakatidir.» demektedir. 
Bu görüşü paylaşıyoruz. Ancak, yeterli bulma
maktayız. Cumhuriyete sadakat, rejimi Türk 
halkının maddi ve mânevi ihtiyaçlarını sosyal 
adalet ölçüsü içinde karşılamasına bağlıdır. Şa
yet, Devlet bir azınlığın çıkarlarını koruyan bir 
görüntü arz ederse, Devlet müesseselerinden 
ve Devlet kuvvetlerinden tam bir sadakat bek
lemek gerçekçi bir görüş olamıyacağı kanaatin
deyiz. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik hayatı 
bütün fertlerine insanca yaşama imkânları sağlı-
yan şartlara biran önce kavuşturulmalıdır. Bu
nun başında ise Anayasanın eksiksiz ve tasta
mam uygulanmasının şart olduğu inancındayız. 

Sayın senatörler, bu konudaki görüşlerimizi 
tamamlamadan önce son bir noktaya daha de
ğinmek isteriz. Başbakanın, biz rejime uzanmış 
bütün elleri kırmaya hazırız. Devlet kuvvetleri 
sadık kaldığı müddetçe, - Demek şüphe var -
bunların hepsini sileriz, hepsini tertemiz ede
riz.» sözlerinin şayet tahtında müstetir bâzı 
hazırlıkları imâ etmiyorsa, Başbakanlık seviye 
ve sorumluluğu ile bağdaştıramadığımızı belirt
mek isteriz. 

Sayın senatörler; buraya kadar olan konuş
mamı toplıyarak sözlerimi bitirmek istiyorum. 
ikinci Demirel Hükümeti dönemine başlarken 
Birinci Demirel Hükümeti zamanında olan hatâ 
ve ihmalleri belirtmek suretiyle, iktidarı Ana
yasa çizgisinin içine çekmeye ve Anayasayı uy
gulamaya davet ettiğimizi zannediyoruz. Bu 
dönemde Anayasamızın noksansın ve tastamam 
uygulanması ve Anayasanın öngördüğü reform
ların yapılması ve böylece sosyal Devletin bü
tün yönleriyle gerçekleştirilmesi Türkiye'deki 
huzur ve barışın temeli olacaktır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi 
arz ederim. 1970 bütçesinin ulusumuza hayırlı 

olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupunun. Sa
yın Termen, A. P. Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, değerli senatör arka
daşlarım; uzun saatlerden beri, 1970 malî yılı 
bütçe müzakereleri içindeyiz, Senatomuzu ter-
kibeden siyasi parti grupları ve kuruluşlar söz
cüleri, bir yıl müddetle uygulamaya konulacak 
olan bütçeye ilişkin Hükümet genel politikası 
üzerinde, yol gösterici ve değerli tenkid ve te
mennileri lütfetmişlerdir. Memnuniyetle belir
tilmelidir ki, Devletin ekonomik, politik, sosyal, 
malî ve askeri tüm anameseleleri üzerinde 
görüş ve karşılıklı fikir teatisi imkânı sunan 
bütçe müzakereleri, demokratik sistemin ilk ve 
tabiî gereği olan karşılıklı müsamaha ve tartış
ma anlayışına dayalı şekilde, artık ülkemizde 
de sıhhatle işliyen bir Parlâmento geleneği de
ğerini kazanmıştır. Bu bütçe görüşmelerinin 
önemli bir murakabe müessesesini teşkil eden 
genel niteliğinden, Devletimizin her yıl, her ye
ni yıl için, ileri ve hamle yüklü yeni hedefler 
elde etmekte olduğu da, memnuniyetle kaydo-
lunmaya değer, diğer bir yön ve özelliktir. 

Muhalefet sayın sözcüleri, yıllık bütçe mü
zakerelerinin âdet olan ve hudutsuz tenkidlere 
imkân veren genişliğine yaslanarak, Sayın De
mirel Hükümetinin ekonomik ve politik alanlar
daki bütçe tasavvurlarını 12 saati geçen zaman 
süresi boyunca, ithamkâr sert üsluplu, hattâ 
karşılık vermeye teşvikçi anlamlar içinde eleş
tirmiş, tahribe hedef almışlardır. Sıra, teslim 
buyurulacağı üzere muhalefetçe ileri sürülen 
tenkid ve mütalâalara mütenazır, mukabil ce
vapların ve grup görüşümüzün belirtilmesi uğ
runda, bize gelmiştir. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri) Peşinen arz edeyim ki, tahlil, mukabil 
tenkid ve zaruri cevaplarımızda demokratik 
sistemin öngördüğü normal usul ve nezaket 
kaidelerinden uzaklaşmıyacağız. Bütçesi görü
şülen bir hükümetin destekçi grupu niteliğimi
zi ve dolayısiyle ev sahipliğimizi temel tutum 
ve anlayış yaparak, töhmet, kasıt, tezvir ve ka
rışıklık yaratma alanlarından gelen davetleri de 
el tersiyle ve sükûnetle kürsü kenarına iterek, 
ciddî ve seviyeli bir bütçe imtihanı vermeye, 
bilhassa itina göstereceğiz. 
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Sayın arkadaşlarım, yüklü bütçe müzakere
lerinin iyi niyet ve yapıcı niteliğe sahibolduğu 
sürece, Devlet ve millete huzur, aydınlık, refah 
ve mutluluk getireceğimiz; çekememezlik, kin 
ve ard niyet ve bilhassa bölücülük hedeflerine 
koştuğumuz sürece de ulusal hayatımızı iç kır
gınlıkları, bunalımlar, hattâ tehlike yüklü bin-
bir iç ve dış olumsuzluklara sürükliyeceğimiz 
cümlemizce önem tanınması gerekli temel poli
tika üslûbumuz olmalıdır. Bütçe sözcüsü bâzı ar
kadaşların ve bilhassa C. H. P. Grupu adına 
konuşan Fikret Gündoğan arkadaşımızla Sayın 
Gürsoytrak arkadaşımızın indî, hissî, pervasız 
beyanlarını, büyük lâf etmekte, teatral gösteri
lere girmekte özel lezzet bulan yersiz bir tema
yül olarak bilhassa tebarüz ve tescil etmek is
teriz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) İnsan
oğlunun dili, şayet kültür ve sanatın eşliğinde, 
karşısındakini vuruş uğrunda dönerse, bâzı za
manlarda ikinci şahıslara karşı hem öldürücü 
silâh olma niteliği kazanır ve politika ile meş
gul olanlar, müsavi hak ve hürriyetlerin dağı
tım gördüğü bu kürsülerde bazan, ektikleri 
rüzgârı, ansızın fırtına olarak biçmek kader ve 
müşkülâtı karşısında kalabilirler. Bu itibarla 
hatırlatmalıyız ki, akıl fazilet ve itidal kural
larına daimî saygı göstermekle yükümlü parlö-
manter kişiliğimizle, milletimize en hücra yurt 
köşelerinden bizi dinliyen ve siyaset üslûp ve 
anlayışına, biz parlâmento üyelerini numune kı
lan halkımıza, iyi ve sakin örnekler vermek, gö
revimizde kusur, mübalâğa, öfke ve yersiz ka
badayılıklar göstermemeye, daima dikkatli bu
lunmalıyız. Hücum yolu ile siyasi parsa topla
mak şarklılığından da, süratle vazgeçmeliyiz. 
Büyük siyasi parti olarak siyaset görüşümüz 
budur ve bu görüıten bilhassa iktidara geldi
ğimiz 1965 yılından beri bu kürsülerde bize 
reva görülen binbir teşvikçi tahriklere rağmen, 
seslenişlere rağmen, iftiharla belirtmelidir ki 
ayrılmamış bulunmaktayız. 

Çok sayın senatörler, bütün Türk milleti ha-
tırlıyacak ve teslim buyuracaktır ki, Türkiye 
siyaset zemini 8 yıllık süre boyunca, daima A. P. 
nin yok edilmesi ve eritilmesine dönük bir hü
cum ve tertip ve kahretme politikasına sahne 
yapılagelmiştir. Millet büyük çoğunluğunun bu 
siyasi kuruluşla güvende birlik oluşu, uzun yıl
lardan beri milletten umduğunu bulamıyan si

yaset ve yan teşekküller kamplarmca hazmolun-
mamış, yadırganmış ve esefle belirtilmelidir ki, 
aydın merkezler nezdlerinde girişilen ittiham 
ve fısıltı siyasetiyle, inatçı ve tehlikeli yakıştır
malar yordamında, A, P. nin hattâ kapatılması 
imkânları dahi araştırılmış, teşebbüslere geçil
miştir. 

1962 sonrası Türkiye'sinde tıpkı 1960 önce
si siyaset dünyamızda zaman zaman görülen an
lamda, azınlığın çoğunluk üzerinde istibdat kur
ması heveslerine de şahidolunmuştur. Şu anda 
bir bütçe tasarısı içinde huzurunuzda yer alan 
Hükümet, büyük milletin çok salim bir seçimle 
teveccüh ve itimadını henüz 3,5 ay önce istihsal 
etmiş bulunan bir Hükümet olmasına rağmen, 
sanki gayrimeşru bir menşedn sahip ve temsil
cisi, sanki kısa tarih sonunda kişiliğini kaybet
meye mahkûm, ilişme bir teşekkül imişcesine, 
asgari sevgi ve saygının dahi kendisinden şid
detle esirgendiği gadredici bir seslenişe, nruiha-
liflerimizce, hele hele Millî Birlik Grupunca ra
hatça muhatap tutulmaktadır ki, bu üslûp re
jim ve memleketseverlMe telifi mümkün olmı-
yan bir tarz ve edâ sunmakta bulunmaktadır. 
Bu durumun büyük milletçe tarafsızlık ve iyim
serlik çevrelerince elbet bir âdil değerlendirme 
ve tesbite hedef yapılacağı, kesindir. Bu vesile 
ile ve süratle belirtilmelidir ki, Türkiye'nin yıl
lardır devam eden anaderdi millet tarafından 
iktidara seçilmiyen, fakat kendilerini sureti mut-
laJkada iktidarda görmek arzu ve ihtirasında ya-
şıyan C. H. P. niuı rejime ve demokratik reji
min özünü teşkil eden seçim matainatiğine bir 
türlü saygı duymamasından doğmaktadır. 1950 
sonrası hükümetlerinin tarihi kadersizliklerini 
dahi, bu acı ve espM ile değerlendirmek ve dai
ma çoğunluğun ezilmesiyle son bulması istenen 
siyaset gidişatına, artık mim koymak şart ve 
lâzımdır. Kanaatimizce Türkiye'yi mutlu kıla
cak rejim bahsinde ülkeyi» sükûnet ve daha ve
rimli bir iç hayata ulaştıracak tek yol, mâkul si
yasi tansiyon ötesine aşırılmıyan adaletli bir si
yaset hayatının benimsenmesidir. Sayın anamu-
halefet partimizde, bu tercih ve takdimden, tu
tum olarak, henüz eser yoktur. Milletçe seçilen, 
tercihe hedef alman siyasi iktidarlar, C. H. P. 
since, (bütün bu beyanlarımı, Sayın Fikret 
Gündoğan'in gadredici beyanlarına cevap teşkil 
etmek üzere arz ediyorum.) hattâ millet iradesi
ne rağmen, kötü, tehlikeli, başarısız, ve merdut-
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tur. Sanki millet görüş ve kararının temyiz mer
cii sadece kendisi ve -sanki millet üstündeki ha
kikî millet, bizzat zâtı ve heyetidir. Arz olun
malıdır ki karışık, dalgalı ve daima suni bir gi
dişat yaratılarak, kürsü ve sokak gösterilerine 
bigâne yaşar görünerek, politika iklimini daima 
gergin, bulanık ve şüphede tutmak ve yürüt
mek, demokrasi tarihimize sonsuz zararlar geti
ren bir siyaset olarak, sayın muhaliflerimizce ve 
sokak hareketlerinin iştihalı alkışçısı oldukları
nı şu anda gördüğümüz Millî Birlik Grupunca, 
artık süratle terk olunması gereken bir ana an
layış halinde, benimsenmelidir, ülkenin huzur 
ve sükûnete, sulhe, ekmeye ve tebessüme ihti
yacı, sonsuz kertededir. Bugünkü müzakereler
le henüz seçim mürekkebi kurumıyan Hükümete 
tevcih olunan ağır seslenişleri, A. P. G-rupu ola
rak ret ve iadeye mecbur anlayış içindeyiz. Sa
yın sözcünün hitapları, üslûbu, böyle bir muka
beleye zannımca, yüksek istihkak kesbetmiştir. 

Sayın senatörler, 12 Ekim Parlâmento seçim
lerinin ortaya koyduğu gerçek iradeyi dikkatli 
bir tahlile hedef aldığımızda, şu sonuca vari
liz. Aziz millet, ifrat, mugalâta ve suniliği silmiş, 
gürültülü parlâmentonun girift yapısını, re'sen 
tasfiye etmiş, kasıt ve bölücülüğü el tersiyle ve 
haşmetle kenara iierek, son ve yeni hükmünü, 
oylariyle abideleştirmiştir: Bu sonuç, belirtilme
lidir ki, ikili parlâmento sistemidir!.. 

Seçim sonuçlarının kazanç ve kayıp mer
kezleriyle ilim ve fikir mihraklarında ne şekil 
bir yorum ve hüküm silsilesi kazandığı, millet 
olarak hepimizin malûmudur, üstün takdirler
le dolu millet, bir anıt hakikiliği içinde, parlâ
mentosunun şeklî bii' yıkıntıya gitmesini ön
lemek üzere, gölge değerleri ve kuruluşları, 
temsil görevinden mahrum bırakmış ve bu ku
ruluşları siyasi bünyeden budamış, kesmiş, 
atmıştır. Yeni Anayasa belki siyasi hayatımı
zın Türk ruhuna eza veren uygulama gidişa
tı ise, ortadadır. Çalkantılı, neşesiz ve ideal
sin yaşanılan son on yıl, itiraf olunmalıdır ki, 
parlâmento hâkimiyetinin disiplin, uygarlık 
ve adalet duygularının, tarih seyrimizin hiç
bir döneminde şahidi olmadığımız ölçüde yı
kıntıya hedef alındığı, talihsiz çağ olmuştur. 
Parlâmento kasdi tutum ve yorumlar paralelin
de mâna ve değerinden uzaklaştırılmak isten
miş, devlet yüce varlığı kaale almmıyan bir 
teferruat müessesesi olarak ya'da başlanmış, 

hükümetler parlâmento ve sokak saldırılarının, 
tenkit ve protesto adı altındaki masum hedefi 
seçilmiş, halk kumandacı ve menfaatçi siya
si mikrak ve teşekküllerce korkak, cahil, hak
larının müdafaasından âciz ve habersiz, ruh
suz bir kalabalık olarak mütalâa edilir; olmuş
tur. Önüne gelen parti kurmuş, tabanı mil
letten kesik çelimsiz parti ve kuruluşların 
başkan ve sözcüleri ve yan teşekküller, bizzat 
milletçe seçilen çoğunluk grupu temsilcileri
ne, hattâ hakaret ve pervasızlık örnekleri ver. 
mekten çekinmemiş, saygılı örfler, gerekler, 
unutulur olmuştur. Hazin hâdiseler çağı ad
dedebileceğimiz ihtilâl sonrası Türkiye'si ba
sının âdil ölçülerle millete yorum ve hizmet 
gayretine girmediği, demokratik müesseselerin, 
masum devlet müessesesini koruyan ve sayan 
bir anlayışa inmedikleri, üniversitelerin, taraf -
çı profesörler ve öğrenciler tutumlarında, mâ
nevi büyük kayıplara uğradığı; huzursuz, bo
zuk, tehlikeli ve mustarip bir Türkiye ortaya 
koymuştur. 1969 - 1973 Parlâmento hayatımıza 
bu mazi sebepleriyle, ümitle bakmak istiyo
ruz. Milletçe seçilen iktidar gerçeğine yeni 
ve iyimser bir üslûpla her teşekkülün ve bil
hassa sayın anamuhalefet partimizin rıza ve 
saygı içinde yardımcı ve yol gösterici olması
nı diliyoruz. Bu rejimin kurulmasında ciddî 
takdirler ve tarihî hizmetler ortaya koyan 
anamuhalefetimizin, yurdu, toplumu ve her 
şeyden önce devleti sarsmayı hedef alan teşeb
büslere karşı iktidarımıza korunma uğrunda* 
samimiyetle el uzatacağına ve yapıcı işbirli
ği anlayışına yardım katacağına, şüphemiz 
yoktur. Düşünülmelidir ki, toplum içindeki na
sipsizler, tertipçiler, doktrin ütopyacıları ve 
haris fırsatçılar, bu devletin tesis görmüş asır
lık nizam ve kanunlarını, plânlı şekilde değiş
tirmenin deneme uygulamaları eşiğindedirler. 
Son söz ve kararı daima kendisine saklıyan 
ve siyasi genel gidişatı göz kuyruğu ile ve hı
şımla yakından izliyen ve inceliyen millet 
ise, Türk siyasi hayatına muvazi kuvvetlerde 
sahip ve eş iktidarı ve muhalefetinden, sade
ce bu doğrultuda olmak kaydiyle olsun, işbir
liği, daimi beraberlik ve müşterek tutum bek
lemektedir. Çünkü devletin istikbali, toplu
mun süratle mutluluğa erişmesi şartı, bu müş
terek anlayışta hülâsa olunmak değerine gel
miştir. Devam kaydeden bugünkü bütçe muza-
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kerelerimizde, kürsü hayatımızın daima öğünç-
le yadedebileceği nitelikte, seviyeli ve olum
lu bütçe tenkitlerine de zevkle şahidolduğu-
muzu bildirmeliyiz. Çok muhterem Ferid Me
len arkadaşımızın konuşmaları, devleti koru
yan anlamda, Hükümete yardım katmak ar
zusunda, iştiyak dolu, seviyeli, olgun bir ko
nuşma olmuştur. Bu müstesna tesbitlerin mil
let ve memleket hayrına çok yerinde fayda
lar sağladığı, memnuniyetle belirtilmelidir. 
Büyük Devletimizin binbir müşkülât ve te
dirginlik ortasında yol almasındaki başarılı 
sır ve mâna, kanaatimizce, olgun vatandaş ru
hiyatının, memleket aydın gruplarının, millî 
şuur ve zengin tarihimizin, her dönemde ve 
daima ayakta kalan sulh ve akıl temsilcileri 
vatandaş ve görevlileri sayelerinde mümkün 
oiageldiği de vakıadır. 

Çok sayın arkadaşlarım; konuşmamın bu 
noktaya kadarla bölümünde, bugünkü müza
kerelerin, bende hâsıl ettiği intiba ve tahlil fi
kirleri üzerinde durdum. Hakiki görevim, tak
dir buyurulacağı üzere, yeni malî yıl bütçesi 
üzerindeki grup genel görüşlerimizin izah ve 
takdiminden ibarettir. Şimdi izinlerinizle, Sa
yın Demirel Hükümetinin ikinci iktidar dö
nemi, birinci yıl dilimi ile ilgili 1970 bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşlerimizi arz ve iza 
ha geçiyorum. Muhalefetten gelen bâzı olum
lu tenHdlerle yeni yön ve değerler kapanmış 
olan yıl bütçesi, bizim tenkidlerimizle de mu
hakkak ki, asli bir mahiyet ve bir ciddî derin
lik kazanabilecektir. Tasarıdaki isabetli tasar
ruf bölümlerine destek olmak, mâkul ve me
nus bulmadığımız uygulama yönleri ve düşün
celeri üzerinde de, uyarıcı ve gerektiğinde fren- / 
leyici asli görevler vermek, tıpkı muhalefet 
grupları gibi elbette bizim de tabiî görevimiz
dir. inamlmalıdır ki, Adalet Partisi Parlâ
mento grupları, her tarih ve hâdisede iktida
rına mihmandar olma görevinde, samimî ve 
ciddî hizmetler vermekte kusur göstermiyen, 
makbul ve acık bir politika içinde yaşamış 
ve yaşamaktadır. Bu takdimimize, samimiyetle 
inamlmalıdır. 1970 bütçesi üzerindeki grup gö
rüşlerimiz aşağıdaki inceleme bölümlerinde 
takdime çalışılacaktır. 

1 - Bugünkü Türkiye'de, siyasi ortam ve 
düşünceler, 2 - 1969 yıl sonu itibariyle, Türki

ye'nin ekonomik görünüşü, 3 - sayın muhale
fet bütçe tenkidlerine, cevaplar, 4 - bütçenin 
tsknik yönü üzerinde kısa takdimler, 5 - genel 
tahliller, temenniler ve bütçe kararımız. 

Şimdi Yüce Heyetinize, bezdirici olmıyan 
dikkatli bir üslûp içinde, grup görüşlerimizin 
birinci bölümünü teşkil eden konuların, arzı
na geçiyorum. Satır başı! Çok değerli arka
daşlarımı Türkiye'miz siyasi ortamının man
zara ve mâna olarak bir tahlil ve tesbite hedef 
yapılması, Yüce Senatonuz gibi üstün seviyeli 
yüksek bir topluluk huzurunda, zor bir görev 
ve gayret mevzuu teşkil etmiyecektir. His ve 
peşin hükümlerden uzak, tarafsız ve objektif 
bir tetkika girişildikte, Cumhuriyet Türkiye'
sinin 1970 yılı eşiğinde göstermekte olduğu 
siyasi ortam, şu reel görüntüleri sunacaktır. 

1. Türkiye, demokratik parlömanter sis
teme intikâlinin 25 nci yılını yaşamakta olan, 
zengin tarih ve uygarlığa sahip, Batılı ve ba
ğımsız, bir hukuk devletidir. 

2. Türkiye, mer'i Anayasası ve diğer nizam
ları eşliğinde, Batı ilim, kültür ve tekniği ile, 
istikbale yürüyen, lâik, devrimci, sosyal dev
let niteliklerini düstur edinen, hür düşünce sis
temine sahip, liberal ve karma ekonomi üze
rinde yol alan, bir memlekettir. 

3. Türkiye, tek dereceli seçim yolu ile te
şekkül eden ve hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millette olduğunu temsil eyliyen meclislere sa
hip, hakiki bir parlâmento sistemi içindedir. 

4. Türkiye Anayasası, teşriî icra ve caza 
kuvvetlerinin Parlâmentoda temerküz eden sis
tem anlayışını terk ederek, Devletin asli kuv
vetlerinin yan demokratik müesseseler ihdas 
etmek suretiyle tevzi ve yeni bir tercihe bağlı-
yan, modern bir Anayasa değerindedir. 

5. Türk siyasi partileri, en tabiî hak olan, 
iktidara gelme çabasında, sonsuz bir mücade
le hayatı içindedirler. 

6. Türk üniversiteleri, yaratıcı ilim ve mu
hayyilenin gereklerine henüz intikal edememiş 
ve Türk Milletine, bilim gerekleri doğrultusun
da, henüz hizmet katmakta ağır, hattâ verim
siz, bir hayat yaşamaktadırlar. 

7. Türk basını, Devleti, toplumu, millet 
menfaatlerini daima ve samimiyetle savunma 
görev ve sorumluluğunun, bölündüğü fikir 
kampları paralelinde ve haklı olan ticaret es-
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prisinde, özlenen ideal anlama eriştirememiş 
olan, bir çalışma içindedir. 

8. Adalet organları ve kaza mercileri, za
man zaman Devleti tehdideden fikir ve vicdan 
anlamlarına karşı, yalın ve pürhukuktan hare
ket ederek, Devlet ve toplumun ebedî mutlu
luğuna hizmet koyan cemiyetçi bir hukuk an
layışı uygulamasına, girmemiş bulunmaktadır. 

9. Millet, ekonomik ve sosyal hayatın bir 
türlü oturma göstermiyen çalkantısından bizar 
ve sulh ve sükûn vadedici öz bir gidişata, mü-
tehassirdir. 

10. Devlet, genel gidişata bizzarure seyir
ci ve bütün hükümetler, iç boğuşmaların esa
retinde, ancak bulabildiği hizmet fırsatlarını 
değerlendirmeye çırpman, yarırandımanlı, ça
balar eşliğindedir. 

11. Ve son olarak Türkiye, her yönlü mut
luluğu elde edebilme imkânlarına rağmen, sulh 
içinde geçen bu yılların değerlendirilmesine 
girnıiyen, hesapsız, kendine zulmeden, bir ge
nel yaşantı düzeyinde yol almaktadır. Bu 
reel tablo paralelinde gerekli analizlere girdi
ğimizde ise, şu tahlil sonuçlarına ulaşacağız : 
Kuvvetler ayrılığı prensibini benimsiyen fonk
siyonel bu yeni Anayasa görüşü, Türk toplu
muna uygun düşmiyen bir Anayasa anlayışı 
olarak, ele alınmalıdır. 825 sene müddetle, 
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet idareleri bo
yunca, tek merci, tek otorite, tek temsil sis
teminde Hükümet ve Meclis eşliğinde, Devle
tini selâmlıyan millet, Devlet yetki ve gücü
nün değişik müesseselerde, hattâ millet irade
si tercihinden geçmemiş memur sıfatlı ellerde 
temsil görmesi ve temerküz kaydetmesi halini 
yadırgıyan, mehabetten uzak görerek bilhassa 
umursamıyan, yanlış bir telâkki anlamına gir
miştir. Bugünkü toplum bunalımlarının özün
de, kanaatimce, ülke sahipsizliği fısıldıyan bu 
Anayasa görüşündeki, prensip değişikliği yat
maktadır. Bu beyan ve işaretimizle, mezkûr 
prensibin değiştirilmesi alanı ile ilgili olarak 
değil, fakat Türkiye'de, on yıldan beri oto
rite noksanlığından kuvvet alarak gelişmekte 
olan olumsuz gidişatın, önlenmesi ile ilgili 
doğrultuda bir görüş takdimine çalıştığımız, 
ifade olunmalıdır. Yürürlükteki Anayasa, üni
versiteler, basın, TRT gibi kuruluşlarla, siya-
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si partileri, daima ve en yüce varlık olarak 
selâmlanması gereken Devlete karşı, sorumlu 
ve koruyucu ilân etmemiştir. Bu kuruluşlar 
kendi bağımsızlık ve özerklikleri içinde, mille
tin tek ve ortaksız ulvî müessesesi olan Devlete, 
hattâ müstakbel gereklerde, şirk koşma dere
celerine varan, yetki ve takdirlerle mücehhez
dirler. Bugünkü Türk toplumunun huzursuz
luk çalkantıları içinde yol almasını önlemek 
üzere, bu Anayasa kuruluşlarının, Devleti dai
ma ihya ve herçebâdâbat, Devlete daimî hiz
met ve saygı beslemeleri zorunluğu, tarsine 
götürülmelidir. Devlet, sadece uygunsuz tah
kirlere hedef alındığı takdirde himayeye ceza-
en mazhar görülen bir makam olarak değil, 
bütün Türk ve Türkiye imkânlarının, uğrun
da görevli bulunduğu, devamlılığı şart, var
lığı ideal sayılan, en yüce millî temsil ve yet
ki mevkii, addolunmazdır. Bu zorunluğun ge
rekleri uğrunda büyük tecrübe devletlerinin, 
prezidansiyel sisteme yönelişlerindeki Anayasa 
anlayışının, kültür ve ekonomide geri kalmış
lığı aşikâr olan Türkiye'miz için, fayda sağla
ma imkânları, düşünülmelidir. Üniversiteleri
miz, idealdeki ilim tasavvurlarımızın, millet 
öncülüğünü yapan asli görevlerinde, son bir
kaç yıldan beri huzursuzluk ve karışıklık için
dedirler. 

Fakülteler idareleri, iki fikir kampına bö
lünmüş kümeleşmiş öğrencilerle, devamlı çe
kişme, pazarlık, uyumsuzluk hayatı yaşamak
tadırlar. Fakülte kayıt arşivlerine sığınarak, 
günlük politika içinden nafakalanan bâzı öğ
renci tipleri, bu avantajlardan sökülmedikleri 
sürece, büyük şehirler halkımızın, Hükümetle
rimizin, günlük gidişatımızın, sağlam bir düze
ye erişmeleri mümkün değildir. Üniversitelerin 
yarı disiplinli bir iç kuruluşa yönelmeleri ka
dar, Hükümetin de üniversiteler hakkında, il
mî özerklik dışında kalan yönlerde, yeni ve sü
kûn getirici tedbirlere yürümesi icabetmekte-
dir. Üniversitelerimiz bugünkü dünya üniversi
teleri gençliği eşliğinde,, fütursuz dünya görüş
leri ile, toplam huzurunu bozan kuruluş olduk
larını, unutmamalıdırlar. Türkiye siyasi orta
mında sürprizli hareket merkezi olan üniversi
te, Türk toplumuna bezginlik veren günlük tu
tumunda bir değişiklik yapmadığı sürece, bu 
toplumu talihsiz yaşatacağını, bilmelidir. Top-
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lum ise, en müessir ça'reyi aileden bekliyen, 
ters bir yorum düzeyinde yaşamaktadır. 

Türkiye siyasi ortamının bugünkü görüntü
sü içinde, basınımızın da özel bir mevkii vardır 
Bugünkü Türk basını, Anayasada tarifini bulan 
hürriyet içinde, görev vermektedir. Anayasa te
minatı altındaki basın hürriyeti, sair kanunlarla 
takyit, gören yine asli diğer müeyyideleri, ber
taraf etmiş değildir. Türk Anayasasında sos
yalizme imkân tanımadığı halde bugünkü Tür
kiye'de basın, rahatlıkla ve her sabah kol ge
zerek, sosyalizm yayınları yapabiliyorsa, ülke, 
kanunlar yahut da koruyucu kuvvetler ve mah
kemeler ortasında, bugün olduğu gibi, daha 
usun yıllar, şikâyetçi yaşıyacaktır. Fikir hür
riyeti, Anayasada zikri geçen sosyal nitelikte
ki Devlet, ideolojik propagandalar, teokratik 
Devlet ve şeriatçı gayretler, Türkiye'mizde il
mî, reel ve objektif olarak, sıhhatli tarifelere 
kanun bağlan ile bağlanmadığı sürece ve adlî 
merciler bu alanlardaki suçların teşekkül mahi
yeti üzerinde teçhiz olunmadıkları müddetçe, 
toplumumuz, tevali eden huzursuzluklar içinde, 
çalkanac aktır. Türk basını, Türk toplum ve 
Devletini, ulusal menfaatlerle ilgili istika
mette korumaktan, hiçbir zaman, vazgeçmemeli
dir. Devlet izmihlalinin en son ve en haksız acı 
hâdisesini teşkil eden ihtilâl özlem ve şayiaları, 
şayet bir basında rahatlıkla yer bulabiliyorsa, 
bu tutum, Devletin yıkılışından önce, Devletin 
çökmesini arzu eden bir basından bu milletin 
haklı olarak şüphe etmesini icabettirecektir! 
(A. P. sıralarından Bravo sesleri) 

Sadece Ortadoğu memleketleri basınında za
man zaman görünmekte bulunan bu nevi ha
berlerin, vakur ve haysiyetli bir basın anlayışı 
ile bağdaşamayacağı ve bilhassa demokratik 
Batı ülkelerinde bu şekil haberlerin yüz sene
den fazla bir zamandanberi asla görülmediği, 
hatırlanmalıdır! Devlet sırrına ilişkinliğin, son 
ve itibarlı müessesesi olan Parlâmento şeref ve 
itibarının, vatandaş haysiyetinin, askerî ve si
vil gidişat ve eylemlerin kaale alınmaksızın teş
hir gördüğü ülkemizde, hür basının hürriyet hu
dudu, mümasil büyük ülkeler basın kanunları 
paralelinde gözden geçirilmeli, yeni ve hürri
yet kısıtlayıcı olmıyan anlamda, Anayasa tari
felerine de uygun olarak, düzeltilmelere götü
rülmelidir ! 

Basın hürriyeti Türkiye'yi tehlikeli alâkalar 
eşliğine adım adım götürmekte olan, sonsuz ge
nişliklere dayanmıştır. 

Türkiye siyasi ortamında, TRT nin de çok 
önemli özel bir yeri vardır. Kuvvetli ve çeşitli 
yönlü TRT imkânları, muhteva, üslûp., dil ve 
Sanat yönlerinde değil, fakat bünyesine rahat
lıkla sızmış çevik ve pekgözlü görevlileri yor
damında, bu ülkenin mâni hükümlerle kendini 
korumaya çalıştığı ideolojik problemlerine, kur
nazca paylar katma görüntüsü içindedirler. 
Devlet kuruluş ve vasıtalarının Devleti tahribi 
hedef alan eylemleri, küçümsenemez; umur
samazlığı, bağlanamaz. Birçok kuruluşlar gibi, 
TRT nin de, yeni bir Devlet sistem ve uygula
masına, yeni kanun yolu ile sokulmasında, zo-
runluk vardır. Sayın Hükümetin, müessese 
özerkliği ve bağımsızlığına halel getirmeksizin, 
yeni bir tasarı ile, TRT nin tam ve nötr, yeni 
bir yayın anlayışına sokulmasına yardımcı ol
ması, millet çoğunluğunca arzu edilen, gerekli 
bir vazife olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım: Yurdumuz siyasi or
tamında en önemli mevki işgal eden siyasi par
tilerin görünüşleri üzerinde, derin ve uzun 
tahlillerde bulunmak istemiyorum. Türk Mille
ti, bu siyasi kuruluşların önemli addettiği mü
esseselerini, siyasi hayatımıza iştirakinde fay
da gördüğü ölçü ve nisbetlerle, 12 Ekim seçim
leri ile ve son bir operasyon halinde, yüce Par
lâmentoda görevlendirmiş, değerlendirmiştir. 
Mevcut siyasi partilerimizin yurda sulh ve 
sükûn dağıtan seviyeli bir anlam içinde görev 
vermeleri, A. P. olarak bizim de halis ve sa
mimî temennimizdir. A. P. Parlâmento teşek
kül irâdesinin millete aidiyetine inanan, Se
nato ve Parlâmentoda temsil gören toplulukla
ra ve teşekküllere samimî saygı besliyen, me
deni anlayışa sahip bir siyasi partidir. İktida
rı ya da muhalefetinde daima ve hep, bu inanç
ta kalacak, bu anlayışla hizmet verecektir. Par
ti olmanın, kurulu bir partinin yetkili idarecisi 
bulunmanın, Devleti ve memleketi, jkanun ve ni
zamları, mahva sürükliyebilecek anlamlarda 
yürümesine vize veren bir hak teşkil etmedi
ği, bütün siyasi parti ileri gelenlerince bi
linmeli ve yeni uygulamalara sokulmalıdır. 
Türk toplumunu zaman zaman tedirgin eden 
başlıca üslûp hatamız, bu tutumlardan gelmek-
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tedir. Esefle ilâve edilmelidir ki, Parlâmen
to seçimlerinde ümidettikleri sonucu alamı-
yan pek çok [küçük parti idarecileri mem
leketi, hattâ askerî bir müdahaleye davet eden 
mânalarda, seçim irâdesini reddeden, sistemi 
hor gören, müessif 'beyanlara girmekten kendi
lerini alamamışlardır! Düşünülmelidir ki, hür 
ve demokratik bir düzen içinde çırpman bir 
toplumda Devlet idaresinin askerî bir ekibe geç
mesini dilemenin, muayyen bir ceza ve müey
yidesi yoktur. Fakat, yürüyen ve siyasi so
nuçları her dört yılda bir, büyük mille Lee, yeni 
kararlara ve tercihlere bağlanabilen bir demok
ratik sistemin, üniformalı bir ekibe intikal et
mesini hoyratça dilemenin, siyasi takdirsizlik 
ve düşüklük teşkil eden anlamı ötesinde, zaval
lı ve fakir, bir anlamı vardır. 

Şükranla yâd ve tebcil olunmak gerekir ki, 
büyük Devlet adamı İnönü'yü 24 yıldan beri 
devam edip gelen seçim mağlûbiyetlerine rağ
men, bu istikamette, olumsuz hiçbir fikre tenez
zül göstermemesi yönünden, yâd ve tebcil et
mek. görevimizdir. (C. H. P. sıralarından bra-
ve, teşekkür ederiz sesleri) Kendilerimin, kavi 
ve ısrarlı olarak, demokratik düzen devamında 
gösterdikleri samimî gayret, siyasetle uğraşan 
asker ve sivil olarak memlekete hizmet katan 
bütün Türk aydınlarına kanaatimizce numune 
alınmalıdır! 

Türkiye siyasi ortamının genel nirengilerle 
ilgili olumsuz yönlerini kısa hacimler içinde arz 
ve izaha çalıştım, Bir memlekette hüküm süren 
siyasi gidişatın tüm muhasebesi, takdir Duyuru
lacaktır ki tarifsiz genişliklere uzatılmak im
kânlarına sahiptir. Tesbitlerimizde sadece Ana
yasa ve kanun esaslarına paralel elverişlilikler 
üzerinde durmayı uygun gördük, 1S70 Türki-
yesi bugün dahi iyi ve isabetli özler, fakat; baş
ta bilhassa yapıcı ruh ele alınmak suretiyle, 
süratle ulusal mutluluğa eristirilebilecek medeni 
ve müsait üljkedir. 

Çok sayın arkadaşlarım! Dost olmıyan ırklar 
çemberinde bulunan, kötü bir siyasi coğrafya or-
tasmdayız. Ekonomik darlıklar ve mahkûmi
yetler eşliğinde kendi yağı ile kavrulmaya ka
rarlı .ve Anadolu'nun asırlık ihmalleri ile aaH1: 
pahasına boğuşan, tarihsel bir milletiz. Euh 
ve ahlâk alanları başta olmak üzere, muhtacı bu
lunduğumuz bütün yönlerde bir yeni çağ reviz

yon ve rönesansı ihtiyacı ve zorunluğu içinde bu
lunduğumuz, bütün Türk aydınları gibi, biz
lerce de tasdik ve teyidoiunmalıdır. Türk 
toplumunun erken ideolojilere sürüklenmesini 
dilemenin, dinmiyen suni gayretlerini milletçe 
dikkatle izliyoruz. Geniş taban kütlelerinin ge
lişmiş kapital tazyikinde inlemekte olduğu he
nüz iddia olunmıyan ülkemizde, sahneye sürül
mek İstenen sosyalist iddia kanaatimizce isabet
siz, hele hele kanunsuzdur. Türk Milletinin 
ancak yüzde üçünün vergi mükellefi bulundu
ğu, vergilerin ortalama yüzde 60 nisbetinde 
alındığı büyük kapital santrallerinin tamamen 
Devlet portföyünde görüldüğü, ziraatin kara-
sapan, ve sanayiin Devlet ve anonim ortaklıklar 
ve halk iştirakinde kayıt bulduğu bu ülkeyi, 
sosyalizmin asık yüzlü çukuruna itmek istiyen 
gayretler, sadece gene iştihalarm, ' bedbinlerin 
kuvvetlerini basamak yaparak Devleti ve nizamı 
ele geçirmek istiyenlerin sonuç vadetmiyen ça
balarından ibarettir. Bu arzunun başarısına il
tihak etmeyi düşünenler ise, Türkiye şartların, 
ve sosyalizmi bilinemediğin içindedirler. Türk 
Milleti 1970 Türkiye'şirin, ekonomik ve sosyal 
nVl;*'î İTo.T'̂ '̂ 'fjT'jr! c*^d^vo*l'9 öle ak̂ aô AT! y i ola
rak beklemektedir. Dilek milletin ve bu alanda
ki görevlere eğilme takdiri, iktidar ve muhalefet 
partiîerinindir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, konuşma plânı
mın ikinci bahsine gelmiş bulunuyorum, kısa ha
cım içerisinde şimdi ineeliyeceğim konu, Tür
kiye'miz ekonomisinin incelenmesi mevzuudur. 

Mö^2l3kc';'iaıla ekonomisinin. iısr p̂ ecsiî V"l so-
•;-••>\r%fl̂  ""••̂ viivG'H vo .o'e'iıe''1, Tİllet inkişafına T)a-
ralel olarak yo-ni üst seviyelere yükselmekte bu-
lıırÂıızvL, tüm Devlet potansiyelimizin plân dö-
r.erai uyanl amaları ve kontrol!"rında, millî ana-
hrzlar olarak, tesbit flören sektör bulvarların da 

Ekonomik alandaki ulusal gelişimisin izle yük-
30İSI1 mÜ3"oot arafik Görüntüleri içindeyiz. Bu 
boyanıra, artık zencin ve gelini?, ekonomik 
kuvvete sahip bir Devlet haline geldiğimiz şek
linde, düşünülmemelidir. 28 milyarlık bütçe 
îiTİ̂ tiııi"""'.. c.?.p"*-t\î'- Eatı devletiori bütçelerine kı

yasla 20 - 30 defa hattâ bârlarına gere 100 
el of a daha küo'ik bir imkân ifade ett-ipi. hatır-
"".^r'Tİal-r, .\f;û \-Q oıız"'r-: ol-n yPara takdrali 
olarak çok küçük ve mustarip mebdelsrden baş-



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 3 

ladığımız halde, yıl beyıl büyümekte olan ra
hatlık, tecrübe, ilim ve akla dayalı şekilde her 
biten yıl sonunda, normal bir gelişme hızı için
de, yükselme kaydeden bir ülke haline gelmekte 
olduğumuz inancına, milletçe erişilmesi keyfiye
tidir. Plân uygulaması sonuçlarına istinaden, 
1989 yılı ekonomik hasılasını şu reel rakam ve 
nisbetler dâhilinde tetkikimiz mümkündür. Ra
kamlar kısadır : 

İstatistik Enstitüsü tesbitlerine göre, 1969 yı
lı gayrisâfi millî hâsılası 126,300 milyar mikta
rında görülüyor. Millî gelirden fert başına dü
şen bölüşüm miktarı, 1969 yılındaki 3 400 li
raya mukabil, 1970 için 4 550 lira olarak tah
min ediliyor. Kalkınma hızımız % 7 olarak tes-
bit görmüştür. Bunun 6,8 inin tahakkuk ettiği 
anlaşılmaktadır. Tarım, sanayi ve diğer üretim 
sektörlerinde, önceden tssbit olunan hedef se
viyelere ulaşılmış, bâzı yönlerde daha ileri, bâ
zı yönlerde çeşitli arızi âmiller sebebiyle önem
siz denebilecek seviyelerde, biszarur, geri ka
lınmıştır. İnşaat, ulaştırma ve konut sektörleri
nin her yıl hattâ plân hedeflerinin % 25 i nis-
betinde üstüne çıkarak geliştiğini göstermesi 
hali, sanayi ve bilhassa fena hava şartları esa
retinde istenilen sonuçları birkaç yılda bir tür
lü ortaya koyajnıyan ziraat sektörünün aksattı
ğı sonuçlarla, tüm Devlet perspektifinde birleş-
tirilirse, genel sonucun istenilen normların al
tına düşmediği ve Devletin öngörülen ekono
mik hedeflere nisbeten ve sıhhatle yürümekte 
olduğunu görmek mümkündür. İthalât ve ihra
cat dengesinin yıllardır devam eden olumsuz 
görünüşü, kalkınmakta olan Devlet niteliğimi
zin tabiî gereği olarak mütalâa edilmek zorun-
luğu içinde ele alınmalıdır. Keza dış tediye ve 
transferler de zaman saman hissedilen arızi tı
kanıklıkların da, muayyen döviz imkânlarına 
sahip Hazinenin, her an daha yüklü bir gider 
nizamına cevap verebilmek zorunluğundan do
ğan sebepler dolayısiyle tabiî aksamaya mâruz 
kaldığı da esasında incelenmelidir. 1969 bütçe 
tahakkukunun kesin sonuçları belli olmak üze
redir. Hükümetin çeşitli enflâsyon söylentilerine 
rağmen metanetlo uyguladığı para politikası 
sonunda, bu elverişsiz yöne düşmemesi, memle
ket ekonomisine isabetli bir bahtiyarlık katan, 
başarılı bir uygulama olmuştur. Türkiye ekono
mik hayatının iş ve hareket dünyasına hasret 

çeken halkımız ve bu halka şuurlu ve etken yö
nelişlerle öncülük eden Hükümet organlarının 
birleşimi sonunda, mâkul bir yeni hız ve dina
mizm kazandığı, memnuniyetle kaydolunmalıdır. 

Türkiye ekonomisinin büyüyen ve gittikçe 
gelişen bir Devlet esprisinde incelenmesi, önem
li yöndür. Çok küçük bütçe deparlarından ge
len, bir millet ve Devletiz. Bu konuşmanın ha
sırlanması için giriştiğim yan çalışmalar için
de, Devletimizin hangi yaşama mebdelerinden 
gele gele bugüne ulaştığını gösteren, çok alâka 
çekici bâzı mazi yaşantıları tesbit ettim. 1935 
yılı, Türk nirengileri ile, nisbeten gelişmiş ve 
taazuv etmiş Devletimizin 12 yıllık Cumhuriyet 
hayatını gösteren bir yıldır. 1935 Devlet bütçe
mizin gelir - gider rakamlarında dünkü Türki
ye'nin ekonomik ve malî şartlarını sıhhatle gör
mek mümkün olmakta ve bugünkü Türkiye'nin 
kuvveti, iki misal tablosu yardımı ile, mukaye
selere götürmek imkânına kavuşmaktadır. 1935 
Devlet bütçesinde masraf bütçesi 194 milyon 
filân ve varidat bütçesi 194 milyon, yine eski 
rakam, bulunuyor. Bu paranın satınalma gücü, 
bugünün para değeri muvacehesinde 10 hattâ 20 
misli bir kıymette yükseltildiğinde, dünkü tüm 
Devlet bütçesi miktarının, 1969 Türk Devletine 
kıyasla ancak tek bir bakanlığının bütçesi se
viyesinde bulunduğu tezahür edecektir. Fakat 
asıl inceleme konumuz, bu genel mukayese de
ğil. Devlet varidatındaki yıllarla eş ve farkın
da olmadan biteviye büyüyen devletimizin, ses
sizce koşmakta bulunduğu ekonomik seviye mu
kayesesidir. Gittikçe gelişen ve geliştikçe ser
pilen millî bir potansiyelde yürümekte bulundu
ğumuz, kabul olunmalıdır. 

Devlet, yılların iktidarlarına bu kürsülerde 
reva görülen ağır tenkidçilerine rağmen, daima 
büyüyen ve hızlanan bir rutin içinde, yeni im
kânlara koşmakta ve reddolunamaz seviyelere 
doğru, inkişaf kaydetmektedir. Kaldı ki hükü
metler, bizzat kendi başarıları ve idare rahat
lıkları uğrunda, en yüksek imkânları samimi
yetle kovalamak ve geliştirmek görevinin de, 
tabiî taraftarı ve takipçisi olmak zorunluluğu 
içindedir. A.P. Grupu olarak Sayın Demirel Hü
kümetinin bütün memleket imkânlarını yoklı-
yan ve harekete geçirmek istiyen anlayışta mem
leket ekonomisine hizmet katma ve yaratma ça
bası içinde boğuştuğuna da, yakinen inanıyo-

— 113 — 
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ruz. Paramız değerinin süratle düşmekte olduğu
nu beyan eden sayın muhalefet sözcüleri, yürü
yen para hareketleri gidişatı muvacehesinde, iti
rafı caizdir ki, şeklî bir haklılığın, hakikaten 
içindedirler. Kıymetli malumlarınızdır; Dev
let para kıymetinin düşmeye müteveccih piyasa 
ve tedavül inikaslarını, ciddî düstur tedbirleriy
le, hattâ 1959 Hükümetinden bu tarafa dikkatle 
takibedegelmektedir. Hükümet kusuru, uygula
ma hatası gibi alanlarda, hiç kimse idari bir ba
siretsizlik eseri ve sonucu halinde, Türk parası 
kıymetinin muhafaza edilmemekte olduğu iddia
sına da giremez! Para, Devlet gidişatına, arz 
nisbetinde dış ve iç siyasi etkenlere, sahibi olan 
Devletin milletlerarası siyasetine izafeten, ve 
uygun olarak, kıymetini hattâ her gün iyiye 
veya kötüye doğru değiştiren, canlı bir kıymet 
ölçüsüdür. Türk parasının değeri, 1930 yılın
dan beri, daimî düşüş ve kıymet kaybı içinde
dir. 1940 sıralarında 217 kuruş, 1951 de 324, 
1955 te 548, 1960 ta 836, 1969 da 903 kuruş ola
rak seyreden dolar, (hâtıralarıma binaen bunu 
tesbit ettim, ciddî tesbit yapamadım), bu peri
yodik fiyat grafiği tenazülünde, görülecektir ki, 
daimî bir yükseliş kaydetmiştir. 

ıBütçesi daimî bir yükselme gösteren, dış pi
yasaya para arzı daimî bir çoğalma içinde elan, 
nüfusu artan, para hacmi yükseltilemiyen, ih
racatı ithalâtını örtmiyen Türk Devleti, muva
zeneli ve başarılı bir döviz istihsali imkânlarını 
da tezgâhhyamamış olması sebebiyle, tabiî ka
der ve sonuç halinde, parası düşen ve düşmek
te devam eden, bir devlet niteliği içine girmiş
tir. Bugünkü Türk Hükümeti ve yarın bu top
raklarda aynı kalkınma zorunlulukları emrin
de Hükümet icra edecek olan müstakbel bil
cümle hükümetler, paramızın bu daimî tenesülü 
zorunluğuna, bizzarure şahit ve muhatabolacak-
lardır! Para değerinin sabit kalması için belirli 
etkenler ve tedbirler, bu devlet maliyesini idare 
eden ehil mercilerce, bütün açıklık ve genişliği 
ile tamamen bilinmektedir. Hal böyle olduğu 
halde, paramız değeri, daimî kayıp değer seyri 
içindedir. Sebep nedir? Durdurucu tedbirler 
alınmak mümkün değil midir? Bu soruların ce
vabı, açık ve net ve doğru olarak, şu klâsik ted
birlerde verilmektedir. 

1. — Para hacmini sabit tutmak, emisyona 
yönelmemek. 

2. — tç sirkülasyonu, isabetli tanzim etmek, 
3. — Devlet varidatını çoğaltmak, 
4. — İhracatı yükseltmek, 
5. — İthalâtı azaltmak, 
6. — Küçük bütçeli Hükümet uygulamasına 

girmek, 
7. — Kredi hacııtnlarını daraltmak, 
8. —• Devlet mamulü tüketim ve ihraç madde

lerinin yüksek gelir getirmesini sağlamak, 
9. — Yatırım ve cari harcama giderleri hac-

mında, kısıntıya yönelmek. 
Bu tedbirler anatomik ve ekonomik bünye

leri geliştirilmiş mâmur ülke ve devletlerde tat
bik gördüğü takdirde, para kıymetinin derhal 
yükselmesini temin eden başlıca tedbirler ola
rak görürüz. Fakat Tütkiye gibi ordusu, mek
tebi, şehri, yolu, suyu, elektriği, 650 bine ya
kın memuru, ücretlisi, endüstrisi, ormanı, zi-
raati, madeni, hastaneleri ve üniversiteleri mil
yarlık ihtiyaçlar içinde kıvranan, asırlardan 
beri Devlet şefkat ve ihtimamına mazhar ol-
mıyan ve şu anda bir gelişme ve kalkınma id
diasını benimsiyerek uğraşan bir ülke Hükü
metinin, kitaplarda tavsiye olunan ters şartla
ra girerek ve uyarak bir para kıymeti yükselt
me politikası ele alması, derhal memleket eko
nomik çarklarının yavaşlamasına, hattâ dur
masına sebebiyet verebilecek bir politika ola
caktır ki, işte Türk hükümetleri için müşkülât 
bu ters levhadan doğmaktadır. 

Paramız kıymetinin bilhassa son 4 - 5 aydan-
beri kaydettiği düşüş sebebi, iç etkenlere bağ
lanmak gereken, özel sebepler esirliğindedir. 
Bu düşüşe, 12 Skim seçimlerinden önce ortada 
resmî hiçbir gidişat ve işaret beyanı bulunma
dığı halde, basınımızın ısrarla paramızın deva
lüe edileceği istikametindeki hakikatlere uymı-
yan yayınların müessiriyet kattığı itiraf ve 
ifade olunmalıdır. Seçim öncesi gayrimenkul 
fiyatlarının 4 aydan beri kaydettiği % 50 yük
seliş, bu devalüasyon şayiasının* fertte yarat
tığı, daha emniyetli yöne yaslanılması arzusu
nun tabiî sonucu olmuştur. Bugünkü genel pi
yasanın, mâkul ve bir önceki tansiyona yakın 
süre sonunda avdet edeceği de muhakkaktır. 

Muhalefetin Türk parasının düşmesi istika
metindeki tenkidlerinde şekli haklılık içinde 
bulunduğu yön, bu ârizi yöndür. Sayın Hükü
metin parayı süratli bir kurtarma amaliyesine 
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hedef yapacağı da beklenebilir. Fakat bu tehli
keli operasyona girişilirken, Türkiye'nin ruhla
ra memnuniyet veren ve normal hızını alan 
ekonomik dinamizme müdahale getiren bir ata
let içine girilmemesine de dikkatli olmak gerek
mektedir. Ve memur kütlesi, köylü, dar gelirli 
yönlerin para kıymetinin yükseltilmesi ameli
yesinde ezilmemeleri de asli gayedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; memleketimizde 
cari kredi uygulamaları, bilhassa son 3 - 5 yıl-
danberi geniş ve mübalağalı, politik tenkidlere 
konu yapılmaktadır. Türkiye kredi mekaniz
malarını, sadece tefecilere yarayan bir uygula
ma şekli olarak mütalâa eden, zenginler istifa
desine arz olurmuş bir bozuk uygulama ola
rak tarif ve teşhir eyliyen arkadaşlarımız, lüt
fedip bizi iyi dinlemelidirler. 

Dünyada her meselenin izahı, ayrı hüküm
lere bağlanagelmektedir. Fetvaya giderken, 
hâdiseyi beraberimizde dürüstçe götürmeliyiz. 
Türkiye'de bilcümle krediler, enternasyonal 
banka kaideleri eşliğinde tevzi görmektedir. 
Kredi, teminata dayalı, faizli para satmalmak 
ameliyesidir. Kredi veren müesseseler yani ban
kalar kredi taliplisinden, şart ve usul olan, 
karşılık teminatı aldığı sürece, herkese kredi 
açmanın, ticari zorunluğu içindedir. Her hangi 
bir banka gişesine tarla, bahçe, ev, dükkân ve 
apartman ya da kredisi olan bir ikinci şahsı, 
yani kefilini getiren fert, bankadan matlubu 
olan krediyi, genellikle ve rahatça alabilmek
tedir. Varlığı olmıyan ve teminat olarak mute
ber bir karşılık ve kefil gösteremiyen şahsın, 
bankadan değil de, bankadan rahat para ala
bilen kredili ve varlıklı ikinci bir şahıstan kre
di temin etmesi Devleti direkt olarak ilzam 
eden esasi bir mevzu değildir ve olamaz. Ko
nu, vergiye muhatap ayrı bir dış ameliye, hat
tâ kaçak yapıldığı takdirde, kanunen suç olan 
başka bir işlemdir. Bir varlıklığm, banka kre
disi yoliyle, para tedarik etmesinin ve bu pa
rayı banka faizinden daha yüksek bir faizle 
ikinci bir şahsa, muhtaç bir vatandaşa geçir
mesinin ciddiyetle ve devamlı şekilde kontrolü 
mümkün olmıyan, ikinci bir iş ve görev yönü 
teşkil ettiği de düşünülmelidir. Tenkit sahipleri 
Türk köylüsünün, faizciler kucağında soyuldu
ğunu ifade ederken, şayet faizcilikle mücadele 
edilmiyor şeklindeki fikri benimserlerse, bu 

doğrultuda A. P. olarak, yanlarında bizim de 
yer almamız mümkündür. Fakat krediyi hiçbir 
varlığı bulunmıyan veya bulunup da az ve ki
fayetsiz olan bütün vatandaşlara ucuz faizle ve 
tamamen karşılık aranmaksızın, (Sayın Gürsoy-
trak'm bunu dinlemesini çok isterdim) banka 
ve Devlet resmî parası halinde dağıtılmasını 
tavsiye ediyorlarsa ortaya liberal ekonomik sis
temin mâkul ve cari uygulamaları ötesinde, 
âdeta Kolhoz avansını andırır şekilde yeni bir 
kredi formmulü konulmuş olacaktır ki; bu işin 
nasıl ve hangi makanizmada yürüyüş kaza
nacağı iddia sahiplerinden sorulmak icabetmek-
tedir. Türkiye kredi makanizmasmda Viyana, 
Bon, Bürüksel, Paris, Londra neyi nasıl yapı
yorsa, onu uygulamaktadır. Kaldı ki, realite 
bankadan sonra paraya ihtiyaç hissedenin, te
feciye bizzat kendi rıza ve iradesi ile gittiği de 
düşünülmeli ve Meclis kürsülerinde, seçim 
alanlarında, halkın soyulmasına göz yuman bir 
Hükümet olarak falan filân. İktidarımıza yö
neltilen ve aslında kendilerinden bize miras ka
lan bu kredi konusunda, muhaliflerimiz, biraz 
adalet görüşü içine girmelidirler. 

Çok sayın arkadaşlarım, bütçe tenkidleıi do-
layısiyle, (Sayın muhalefete cevaplar) bahsine 
geliyorum. Mâruzâtımın çok kısa hacim içinde 
takdim olunacağına, bilhassa işaret etmek iste
rim. 

Sayın muhalefet, 12 saati geçen bütçe ten
kitleri süresince, işbaşındaki Hükümetin, idari 
ve siyasi hataları olarak kabul ettiği çeşitli yön
ler üzerinde durmuştur. Fakat üzüntüyle be-
litmeliyiz ki, 1970 malî yılı içinde ele alınan 
büyük yatırımlar ve dev projelerin gerekleri 
üzerinde, sayın muhalefet takdir ve teşvik işa
retinde bulunmamış bu yönlerde, her nedense, 
hasis ve ketum bir üslubu benimsemiştir. 

Bütçe müzakerelerinde sadece hücum alanla
rında gezinmek ve şimşekler yağdırmak üslûbu
nu ele alma yanında, meşru menşelerden gelen 
ve kalbi iyi niyetle dolu olan ve Senatosuna bir 
yeni yıl bütçesi tasavvuru arz eden Hükümetin, 
taltif ve teşviki lütufkârlığının da ele alın
ması ve bu suretle vâki tenkidlerin, ob
jektif ve hakkaniyet yüklü bir ba,tılı gustoya 
eriştirilmesi* gönüllerimizce istenen tutum hük
münde içli. üzüntü ile tebarüz ettiriyoruz ki, 
sadece tek taraflı itham, isnat ve fikirlerin söy-
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lenebilmesini öngören bir üslub içinde kendine 
görev çizen sayın muhalefet, bu tutumu ile, bu 
yıl bütçesine, yeniden bir batılı nitelik, hediye 
edememiştir. Sözcü arkadaşlarımın politik ten-
kidlerini, şu tasnif hülâsasında toplamak müm
kündür : 

1. Adalet Partisi İktidarı, büyük gelişme 
içinde memlekette yol alan gerici irticaa karşı, 
müsamahalı bir idare anlayışı içindedir. 

2. Hükümet, Devleti ve nizamları tehdidet-
mekte olan sokak hareketlerine karşı, gerekli 
kifayet ve güçlü idare anlayışını, ortaya koya
mamaktadır. 

3. Hükümet, tahammül edilmez seviyelere 
ulasan pahalılığa karşı, tedbir almıyan bir Hü
kümet uygulaması içindedir. 

4. Hükümet, bağımsız Türkiye idealine, hiz
met vermemektedir. 

Ve son olarak da Hükümet, başarısızdır! 

Beş madde halinde tesbit ettiğmıiz muhalefet 
mezkûr iddiaları üzerinde, Adalet Partisi Gru-
pu görüşü olarak, bizini de savunma ve tahlil
lerle ilgili, ayrı görüşlerimiz vardır. Muhale
fete hak verdirici gözüken, fakat hâdiselerin 
özüne girildiğinde, muhalefet haklılığı kadar, 
hattâ daha çok, iktidar haklılığı değerleri or
taya koyan bu önemli tenkid başlıkları ile ilgili 
olarak, grupumuz fikirlerini, kıymetli izinleri
nizle arz edeceğim. 

ilk olarak birinci ittiham maddesini teşkil 
eden irticai himaye tenkidi üzerinde duralım. 

Teokratik bir Devlet kurulmasını yani elin 
anlayışına dayalı, geçmişteki hilâfet müessesesi
nin ihyası falanla ilgili bir yeni Devlet değişik
liğini ve özlemini öngördüğü iddia olunan 
Adalet Partisi iktidarı, hangi tutumu ile, han
gi tarihte, hangi açık yahut kapalı teşebbüsü ile, 
nerede ve kimler tarafından hangi hareket nok
tasına girmiştir? Bu sorunun olumlu, objektif, 
elle tutulur anlamda cevabını, sayın muhalefet, 
vermek zorunluğu içindedir! Muhalefet bu 
doğrultuda ortaya ciddî ve müşahhas bir hâdise 
ve hareket koyamıyacağına göre, daima ciddî 
beyanlara sahne yapılmak gereken siyaset dün
yamız, niçin ve hangi sebeple, bu sakîm poli
tika anlayışlarına hedef yapılagelmektedir? Ha
kikaten şaşmaktayız! Sayın Demire! Hüküme
tinin, köy imamlıkları kadroları ile, Kur'an kurs
ları açılması alanındaki resmî gayretleri dışında, 

hangi Hükümet tutumu ve uygulaması., irticaa 
destek olma bahsinde, konu yapılmak mantığı 
içine sokulabilecektir? Kaldı ki koy camileri 
imam kadroları ve Kur'an kursları tahsisatları, 
Demokrat Parti iktidarından devralınan bir 
Hükümet masraf yönü halinde, 1262 O. H. P. 
Koalisyonu devrinde de uygulama germeye de
vam. eden ve 1965 Adalet Partisi iktidariyle de 
Devlet bütçe giderleri arasında yer alan ve bu
günkü hacmi müdevver eski bacımlara kıyasla 
asla yüksek fazlalık göstermiyen bir uygulama 
olmaktan başka, nedir? Oruç tutan kütlelerin 
çoğalması, hac farizasının rağbet görmesi, bâzı 
kuşak temsilcilerinin kara saka! bırakmaya he
ves göstermeleri, camilerin dolup taşması, De
mire! Hükümetinin açık gizli tamimlerle millete 
tavsiye ettiği, veya aksini önlemeye muktedir 
olduğu görünüşler olarak da ele alınamaz! 
Sayın anamuhalefet partisi, 1951 yılı Hüküme
tine de aynı yönden hücum etmiş olan bir mu
halefet olarak, ısrarla yürüttüğü bu politikası 
doğrultusunda, hakikatte, aydın toplulukları 
ve Devlet yan kuruluşlarına, ilerici bir mümes
sil olarak görünmek siyasetini tezgahlamaktadır 
ki, bu hayal isnadın peşine sarılarak yürüttüğü 
politikasının kendisine kazandırdığı sonuçların 
muhasebesini yapmak, kendisi için, hakikaten 
artık faydalı olacaktır. Müşahhas ve seri hâdi
seler gösterilmek suretiyle bu isnadın doğruluk 
ve isabet derecesi ispat olunmadıkça, bu isnat, 
tıpkı bizim gibi aydın ve memleket gidişatına 
hâkim dıs topluluklar ve tüm milletçe de, tebes
sümle karşılanmakta devam gösterecektir. Şu 
husus katiyetle bilinmelidir ki, geçen yıîki bütçe 
sözcülüğümüzde de arz ve ifadeye çabştığınî 
üzere, Adalet Partisini bir yobaz topluluğu par
tisi olarak ilân etmekte O. H. P. nm zafer ve 
menfaati -teşekkül etmez!. Bu memlekette, 
C. H. P. ne ve hangi kütlenin partisi ise, Ada
let Partisi de aynı kütlenin e?it bir diğer yarı
sıdır!. Ortadan şakkedilmiş bir elmanın yarısı 
G. H. P. ise, diğer yansı, A. P. dir!. Memle
keti gerici ve köylü kütlesi diye, kıravatlı, ay-
d*n kütlesi ve genç kuşaklar olarak, sanki bütün 
ileri varlıklar partilerinde yer almışcasma iki
ye bölmenin aşırı gayreti, bu millete karsı giri
şilen endirekt bir bühtandır. Bir tarafta imti
yazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz şarkıları 
düz, diğer tarafta laravat ve sakal reylerini 
tasnif ve değerlendirmeye gir, bu ciddî ve şu-. 
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urlu bir politika olamaz!. Samimiyet sunamaz! 
A. P. kadroları tüm halk bünyesinin, her yönün
den süzülüp teraküm kaydeden büyük çoğun
luk kadrolarıdır. Cumhuriyetçidirler, medeni
yetçidirler, asgari C. H. P. müntesipleri gibi 
ve kadar, aydın ve ilericidirler. Fakat her şey
den ence, bu memleketin yüzde 54 üdürler! 
(A. P. sıralarından bravo sesi) C. H. P. nin 
kafatasçı, faşist ve ırkçı olarak eski yıllarda 
tanıtmaya çalıştığı Adalet Partisi, bugün yeni
den tezgâhlanan, bu isnadın hedefi yapılabil
mektedir. Adalet Partisi olarak bizler bu töh
metlerin cevabım seçim sandıklarından çıkan 
sonuçlara terk ve havale etmeyi uygun görmek
teyiz. 

Düşünülmelidir M, normal bir ilericilikten, 
Atatürkçülükten daha ilerideki bir ilericilik, 
Türk siyasi hayatında, tehlikeler saklamakta
dır. ilerici olan Sayın işçi Partisi, ilericiliğinin 
ölçüsünde yaşadığı tereddütten ötürü, seçim
lerde millî bir tasfiyeye mâruz kalmıştır, ileri
cilik iddiasını kimselere bırakmıyan Sayın 
C. H. P. li arkadaşlarımız, bu tehlikeli yön ve 
tasnifçilikten, hakikaten sakınmalıdırlar. Ve 
düşünmelidirler ki, eski kalelerin içi yılan do
lu küplerin burç ötelerine atılmasiyle elde olu
nan fetih üslûbu da, gerilerde kalmıştır. Ada
let Partisini tümden yıkıp fetheyleme politika
sı ise, tıpkı kendisi kadar millet malı olan Ada
let Partisi, için artık gayrimümkündür. 

Sayın senatörler, şahlanan pahalılık üzerin
de de kısaca duracağız. Peşinen arz edeyim M, 
bu konunun yarısı üzerinde sayın muhalefet 
sözcüsü arkadaşlarımızın büyük tenkid ve isa
bet hakları vardır. Yarım hakkın nereden ve 
hangi görünüş ve sebeplerden gelmekte olduğu
nun izahına geçebilmek için, vâki iddiaların 
iki ayrı yön ifade eden, iki ayrı anafikrinin 
belirtilmesi ve ışık önüne getirilmesi, gerek
mektedir. 

Hatırlanacağı üzere sayın muhalefetçe ileri 
sürülen tüm ve yuvarlak haldeki pahalılık ten
kidi, hakikatte, birbirinden ayrı, fakat tek maf
salda birleşen ve ancak yanyana geldiklerinde 
birbirini tamamlıyan, iki unsurdan ibarettir. 
Pahalılık tenkidinin bir tenkid olarak ortaya 
konmasında : 

A) Rayiçlerde görülen yükseklik, 

B) işbaşındaki Hükümetin, bu pahalılığa 
karşı kontrol ve tedbir almaması, hali görüle
cektir. 

Pahalılığın vücut buluş sebeplerinin araştı
rılması ve bir tenkide konu yapılması hali, tak
dir buyurulur ki, pahalılığa tedbir bulmamak, 
kontrol getirmemek töhmetine hedef yapılan, 
Hükümet tutumuna kıyasla ayrı bir fikir, ay
rı bir ekonomi yönü, ifade eder.. 

Adalet Partisi Grupu olarak, bizim bu ko
nudaki yarı haklılığımız yahut da bu bahsin 
başında arz ve ifade ettiğim üzere, sayın mu
halefetin içinde bulunduğu yan haklılık görü
şü, yekdiğerine karıştırdığımız bu iki özden 
doğmaktadır. Hükümet pahalılığın vücut bul
masına sebebiyet veren bir Hükümet değildir 
ve olmamıştır. Fakat Hükümet, rayiç yüksel
melerinin önünü almak alanında, tanzimci ve 
tesbitçi, süratli bir harekete de, henüz girmiş 
değildir, beklenmelidir. Piyasaya meta arz 
eden arz cephesi, mahkûm durumda bulunan 
talep cephesi isteklerine hakikaten saygı bes-
lenmiyen, anlamlar içinde, daimi bir omuz kal
dırma ve aşırı iştahalar ikliminde yol alma ter
tibine girmek yolundadır. Satınalma ameliyesi 
arz ve talebe dayalı bir rıza halidir. Tüketimci 
gruplar, üretimci ve arzcı gruplar karşısında, 
ezelî bir mahkûmiyet içindedirler. Develüas-
yon söylentilerinin ve Devlet umurunu yüksel
tebilmek, muhtacolduğu kaynaklan zenginleşti-
rebilmek için Vasıtalı Vergiler kompartımanına 
yeni vergiler koymak mecburiyetinde kalan Hü
kümetin, son uygulamalarından ürken hareket
siz ve çekingen sermaye, kıymet muhafazası 
endişesiyle, gayrimenkul mal mubayaasına yö
nelmiştir. Gayrimenkul alımlarının hareket ka
zanması hali ise, birleşik kablar misali, senkro-
nize bir özel hareket kaydeden iç piyasada, her 
metam, hattâ tenha sokaklar bakkallanndaki 
patates fiyatlarının dahi, kendi kendini ayarlı-
yan yeni bir rayiç düzenine geçmesini'doğur
muştur. Pahalılığın bu şekilde vücut bulmasın
da, işbaşındaki Hükümetin müsebbip rolü, yok
tur. Derhal belirtilmelidir M, işbaşındaki Hü
kümetin rolü, bu anda başlıyacaktır. Bu iti
barla, pahalılığın zorununa Hükümeti sebebola-
rak göstermek, bir ciddî izah ve ekonomik gö
rüş olarak ileri sürülemez. Hükümetler, vâki 
tenezzülü karşısında, kanun tedbirleri ihdas 
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ederek ve kendi tutumuna taallûk eden yönler
de, Hazine gidişatını sıkı rejimlere bağlıya
rak katkılı olacaklardır. Hükümetlerin binler
ce merkezde rıza çerçevesi içinde yürüyüş kay
deden günlük arz ve talep gidişatına kuvvetle 
hükmedecek bir tedbir ve tertip müessesesi ol
madığı ve olamıyacağı, bilinmelidir. Gayrires-
mî menşelere dayalı piyasa ve borsa hareketle
rinin cari rayiçlere tesir icra edemediği Batı 
ülkelerinde, toplumlar, kanunlar dışında kalan 
diğer aslî Gusto paralelinde yol alırlar. Bu ko
nu, millî terbiyedir. Her satmalma olayının te
pesine, kontrolcu Hükümet organı dikmenin 
mümkün olduğu ileri sürülemez! Alım - satım, 
genellikle piyasa mantığı çerçevesinde ve âdil 
piyasa paralelinde akım görür. Piyasa sadece 
kanunların tanzim ve idare ettiği bir dev rul
man olarak düşünülemez. Asıl tanzimci kuvvet, 
kanun kuvvetinden de önce gelen aslî kuvvet, 
millî terbiye olarak toptan hülâsa ettiğimiz, 
ahlâk ve terbiyededir! Bir telefon muhaveresiy-
le, milyonluk ticari kombinezonların hukukî 
akit niteliği kazandığı Batı, kanunlardan önce, 
fert ahlâkı eşliğinde yürüyen, bir millî terbiye 
tezahüründe işlemektedir ki, Batı, bu seviyesi
ni, aile, okul ve kilise eşliğinde elde etmekte
dir!. 

Tanrı korkusu ve ciddî cami eğitimi görme
miş Orta - Doğu ülkelerinde ise, bu nevi dev
let müşkülleri, sadece sultan, başkan, sultasın
da çıkarılan emirnamelerle ve kanunlarla ida
re olunmak zorunluluğu ve kifayetsizliği için
dedir. Bu itibarla toplumları rahatsız Man pa
halılık âfeti, sadece hükümetler üzerine yükle
nen bir suç olarak değil, sebepleri biraz da 
tüccarlar ve millî terbiye anlayışının o ülkede
ki rağbet derecesinde aranmak icabeden, kom
plike bir iktisadi görüntü ve olaydır. 

Çok değerli arkadaşlarım, muhalefet sayın 
sözcülerince ağız birliği içinde öne sürülen di
ğer bir tenkid konusu da, günlük hâdiseler ve 
sokak nümayişlerine, müessir, Hükümet kuvve
ti koymamak ithamıdır. 

Bu acı tenkide girerken, Batılı anlamdaki 
politika anlayışını değil, fakat asgari hakkani
yetten ve hakikatlerden ayrılmayı ölçü edinen 
medeni bir anlayışı, kendimize usul ve düstur 
yapmak zorunluk ve centilmenliğinden hareket 
edebilmeliyiz. Hükümetin, cereyan eden sokak 

hâdiselerine üniversite işgalleri, fakülte boykot
ları rektör ve profesör beğenmezlik protestolan, 
paso isyanları, sağ ve sol mücadelelerine, yürür
lükteki Anayasanın üniversiteden bağımsız ve 
özerk müesseseler olarak niteleyip ilân ettiği hü
kümler ortasında, susturucu veya uzlaştırıcı bir 
görev anlaşısı ile girmesi ve karışması, huku-
kan mümkün değildir! Hükümet, üniversitele
rin, üniversitelinin, üniversite duvarları dışına 
taşan ve âmme nizamını tehdidedip bozabilecek 
olan, sarkmtılı taşkın gayretlerine ancak, müda
hale etmek yetki ve görevi içindedir. 

Kanunlarımızın suç addettiği her yönle ilgili 
olarak, üniversite içine girme yetkisi bulunan 
Hükümetin, öğrenci dernekleri ve üniversite ida
releri arasında cereyan eden fikir, ya da uygu
lama çatışmalarına dâhil olması, düşünülmeme
lidir. Sokak hareketleri ise, üniversitelilerden 
gelmiş olsa dahi. âmme düzeni ile ilgili ve Hü
kümet tasarrufları içinde yer alan, genel yetki
ye seslenir. 

Sayın muhalefet, bugünün hükümetlerini, 
her hâdiseye dâhil olabilecek yetki içinde gör
mek suretiyle, kanunların tâyin ettiği bâzı sınır
ları, unutmuş görünmek istemektedir. Çünkü 
hükümetler dünkü Anayasanın verdiği açık ve 
seçik yetkilerle mücehhez bulunmakta idiler. 
Leblebiden nem kapan, anlayışla, sert, müsama-
hasız, devletten ve kanunlardan başka hak ve 
kuvvet ölçüsü ve ideali tanımıyan, âzami mânevi 
imkânlarla mücehhez, disiplin hükümetleri idi
ler! Bugünkü hükümetler ise, yeni Anayasa ta
riflerinde; nizam koruyucusu, yürütücü kabu
ğuna çekilmiş, demokratik bir müessese olarak 
tarif olunmuştur. «Şimal rüzgârlarmdaki lezzet» 
mısramdan ötürü sekiz aya mahkûm olan dünkü 
şair, bugün, şair aramaya da hacet kalmaksızın, 
her sabah satmaridığımız gazete sütunlarında 
yürürlükteki Anayasanın yasakladığı sistem ba
rajlarına rağmen, bugünkü yazarı kaleminde, 
ya da makale şeklinde, sosyalizmin en seçik 
prensipleri üzerinde fikir satma imkânı içinde
dir. Hükümet görevi dışında kalan ve sadece ka
nun koruyucu mercilerin görevi ve takdir anla
yışları çerçevesine giren bu şekildeki konular
da, Hükümeti suçlamaya yönelmek, hukuk dışı 
iddia niteliği taşımıyacak mıdır? 

Bugünün hükümetleri, yeni Anayasaya göre, 
Devlet üe fert arasında akdolunan sosyal kont-
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ratm, yani Anayasanın, sarih suçlar dışındaki 
resmî seyircisinden ibarettir. Üniversiteler, ba
sın, TRT gibi müesseselerin egemenlik ve özerk
lik sınırları, devleti kurtarıcı cesur ve mâkul, 
kesin kanun tâbirlerine bağlanmadıkça, Türk 
toplumunun huzura kavuşacağını ümidetmak, 
hayal olacaktır. Sayın muhaliflerimiz bugünkü 
sosyal sarsıntılardan şikâyetçi bulunuyorlar ve 
bir sükûn düzenini fakat şerefli hürriyetlerle 
yüklü bir sükûn düzenini samimiyetle özlüyor-
larsa, - ki şüphemiz yoktur - A. P. iktidarını, 
acz ithamı içinde, kanun dışına itme yolu ile de
ğil, yürürlükteki düzende, Anayasanın ilgili 
maddelerinden başlıyarak, muhkem bir Devlet 
yaratma gereklerine uygun bir şekilde, millî oto
riteyi temsil edebilen bir devlet anlayışına ve 
kuruluşuna, bizimle beraber girmeyi kabul et
mekle, sağlıyabileceklerdir! Aksi halde, bozuk 
bir yapı düzeni içinde olan Türk toplumunun 
günlük hâdiseleri karşısına, yetkilerden mahrum 
bir hükümet çıkarıp, ondan «Neron Roma'smm» 
gidişatını istemek, aşırı haksızlık olacaktır. 

Toplumlar, tıpkı, doğa da, yani Sayın Ece-
vit'in ifadesi ile tabiatta görülegelen canlı yara
tıklar arasındaki kurallara eş anlamda, bir di
siplin ya da disiplin düzeni içinde yaşamaya 
mahkûmdurlar! Toplum fenomenleri disiplinli 
Devlet fikrini tazyit etmektedir. Böyle bir dü
zene, kısa tarih süresi içinde de olsa süratle gir
mediğimiz takdirde, Türkiye'de Devlet ve oto
rite, yedi başlı ejder, ya da yedi kocalı Hürmüz 
tiyatro eserindeki isme benzer anlamda, sisli ve 
dağınık bir nizam içinde yaşıyacaktır. Büyük 
millet ise, gidişatı beğenmemekte ve bir Anaya
sa kararı alınması gereğinde, ümit içinde yaşa
maktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım! Bağımsız bir Tür
kiye idealine hizmet katmıyan Hükümet şeklin
deki ithama cevap dahi vermemek kararmda-
jım. A. P. İktidarı, Türk devletinin di? ülkeler
le ilişkilerini kendinden önce gelen diğer Türk 
hükümetlerinden ve ezcümle Sayın İnönü, mer
hum Menderes ve daha evvel yine Saym İnönü'
nün mesuliyeti yıllarından devren teslim alan, 
bir hükümettir! Kaldı ki, mevcut anlatma ve 
ilişkiler, Türk egemenliğini tehdit ve tahdideden 
açık hiçbir bağlantıya ihtimal tanımıyacak şe
kilde, karşılıklı görev ve saygı esasları içinde
dir. Sokak anarşistlerinin, çeşitli yorumlarla, 

Türk umumi efkârına yıllardan beri tanıtmaya 
yeltendikleri konu, özde, gayriciddî, kastidir!. 

Türk devletinin haysiyetine, eski ve yeni 
bütün devlet adamlarımızın, daima ve öteden 
beri namuslu insanlar olduklarına Türkiye -
Amerika ilişkilerinin İngiltere, italya, Alman
ya, Belçika, Yunanistan gibi milletlerle Ameri
kanın imzalamış bulunduğu belgelere eşit bu
lunduğuna, tamamiyle inanmamız gerekmekte
dir! Konuyu uzatmaya değmez bir polemik un
suru olarak görüyoruz, geçiyoruz!. 

Son tetkik konumuz, acz içindeki Hükümet 
ithamı ile ilgili olacaktır. Parlâmento kürsüle
rinin, abesle uğraşan kürsüler haline getirilme
si, hakikaten elem vericidir. Gidişata hükmede-
miyen Hükümet şeklindeki tenkid, öz ve en bü
yük cevabını, üç buçuk ay önce yapılan seçim
lerle sonuçlanan, millet hükmimde görmelidir. 
Demirel Hükümetinin 1965 - 1969 yıllarından 
nasıl geçtiğinin, aktif politika hayatından gel
mesine, fakat geldikten sonra da kanun ve ida
re görevlerinde, büyük sabırlarla, başarıya ulaş
masına en büyük ve en kavi berat, yeniden se
çildiğinin delilinde ve mühüründe aranmak 
icabetmekte değil midir? Aşağı mahallede sav
rulan hikâyenin, yukarı mahallede facia yara
tacağını uman felsefeye, millet itimat ve itibar, 
göstermemektedir! İş başındaki Hükümet, cesur 
yatırım uygulamalarında yol alan, sabır temkin 
ve sükûneti ile memleket idaresini kollıyan, 
genç organlardan kurulu ve milletten gelmiş, 
millete dönük, iktidar ihtirası ile asla yanıp tu-
tuşmıyan, millet rağbetine mazhar, siyasi bir 
ekiptir! Suni karalamalarla cesur ve bilmişlik 
dolu teatral tutumlar içinde, yurt sathında ya
ratılmak istenen karamsar hava ve tarifler, sa
dece, söyiiyenin bıyığını oynatan ve küçük kub
besinden yanıp, sönmeye mahkûm kalan, mum 
misali bir idda ve teşhistir ki, beyyinesi sadece, 
söyiiyenin beyanından ibarettir. 

A. P. Senato Grupu olarak, bizler, görevleri-
mizm başladığı ve bittiği yeri, iyice tâyin etme
ye ehil ve yetişkin kişiler sıfatımızla, iş başın
daki Hükümetin iş başarma, yurda hizmet getir
me ve gidişat idaresine fikir katma yetenek ve 
izanı içinde bulunduğuna inanıyor ve onu, Se
nato çoğunluğumuzla, desteklemek kararına he
def almış bulunuyoruz. Bu kanaat ve anlayışı
mız yani görevimiz; zuhuru gayrimümkün bir-
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takım olumsuz sonuçlar hâsıl olmadıkça, kendi
sinden asla, esirgenmiyecektir. 

Sayın muhalefet nâçiz kanaatimize göre, her 
yönü ile yardımda bulunulmaya lâyık mânaları, 
kısa siyasi hayatı içinde millete sunabilen De-
mirel'e, aez ifade etmek sureti ile., bir nâhakşi-
naslık göstermekte olduğunun vicdan muhase
besinde farkında olsa gerektir. Demirel iptidai 
hiçbir tenezzül iklimine girmeye hacet kalmak
sızın süratle belirtilmelidir ki, 1970 Türkiyesi 
için, lâzım insandır. İhtiras ve faydacılıktan 
uzak, Anadolulu yapısında, biz A. P. liler, yeni 
ve büyük hedeflere koşmaya muktedir, bir dev
let adamını selâmlıyoruz. Sayın İnönü'nün var
lığı, bu ülkeye, nasıl bir tecrübe serveti ve dev
let anlayışı, asaleti, hediye ediyorsa, Sayın De-
mirel'in mevcudiyeti de, bir dinamizmayı, millî 
bir hareket anlamını, ve istikbali temsil etme 
yolunu, getiriyor! Kendisine güveniyoruz. Sa
yın muhaliflerimizin, ona güven beslemelerini 
diliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; sırası gelen teknik: bütçe 
üzerinde, uzun süren bu mâruzâtımdan sonra, 
sonu gelmez rakamlar ve dengeler sunmak su
reti ile geniş izahata girmeyi, tamamen lüzum
suz görüyorum. 1970 Bütçemiz, iktisaidi kon
jonktür hacimlerine önem vermiş olan, samimî, 
yapıcı, değerli bir bütçedir. Hükümetimizin 
bâzı kalemlere zammı zaruri gören eski ve ye
ni tuitumu millî hâsılamıza kuvvet ekliyecek 
olan yeni gelir üslerinin verimli devreyi henüz 
idrak etmemiş olmalarından hareket ederek, 
mâfeul bir izaha götürülmelidir. Birkaç yıl son
ra büyük devlet yatırımlarının devlet varida
tımıza katkıda bulunmak görevleri başlıyacağı 
ve halikımızın her gün yükselen ticiari gidişata 
iştirak etme heyecanının yükseleceği düşünü
lürse, müstakbel bütçelerimizin, daha yüksek 
hâsılalarla millete hizmetler getireceği, tezahür 
eder. 

Geniş yatırımlara muhtaç niteliğinden ötü
rü, henüz millî gelirimize beklenen çok yüksek 
randımanı akitamıyan turizm sektörü ile, hız 
verilmesi yüksek yatırımlar ifade etmiyen mâ
den sektörümüzün, bu devlet maliyesini sürat-
le kalkındıracak iki eş saha olduğuna, hükü
met, inançla parmak basmalı hız ve can verme
lidir; Yarının Türkiye'sine, kanaatimizce, en 
yüksek gelir hamulesini hediye edecek olan dev 
sektörler, bu iki sektörden ibaret bulunacaktır. 

Taşıt imalâtı sektöründe Tuzla ve Pendik 
tersaneleri, imalât selktöründe, otomobil fabri
kaları projeleri, kâğıt endüstrisinde, Çaycuma 
Grafit kâğıt fabrikası, Dalaman Sülfat Fabri
kası, Aksu hamur kâğıdı ve gazete kâğıdı fab
rikaları, temel mallar üretiminde, (demir çe
lik sektöründe) : üçüncü Demir Çelik Fabrika
sı, Kimya sektöründe, Samsun gübre, Akdeniz 
gübre, fabrikaları. Petro - Kimya komplexi 
metaillürjüde : alimunyum projesi, Ergani ba
kır komplesi ve Samsun bakır kompl'exi, pet
rolde : izmir rafineri projesi, enerjide : Ke
ban, Gökçekaya, Ambarlı, Seyitömer santral
leri, gibi, plân gereğince yürütülmekte olan 
milyarlık tesisler, daha büyük hale getirilmek 
istenen Türk devlet idealinin, iftihar verici, ye
ni yatırım konuları odarak bilgimizdedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, uzun konuşma
mın son bölümüne geldim. Türkiye'miz, fakirde 
bilim, teknik, ruh ve mizaçta, daima büyüyor; 
yükseliyor. 1923 Cumhuriyeti, pozitif ilmi be
nimsemiş ilân etmiştir. Geçirilen 47 yıl, teknik 
ve kültürde, ortaya, dolgun bir kaldro koymuş
tur. Kundura bağını 1945 de Batıdan ithal 
eden devlet niteliğimiz, genlerde kalmıştır. Gü
neşin her günkü devri, her sabah ve yeni Tür-
Myesini, daha güçlü ve ileri bir Türkiye ha
linde sunuyor. Yaşama gücünün şahlandığı, 
refah ve mutluluğun öğrenildiği, aydınlık bir 
çağa giriyoruz. Devletimizin önünde, taban 
kütlemizin henüz dağ misali hal sırası bakliyen, 
sosyal ve ekonomik, büyük meseleleri de yok 
değildir! 

Bugünkü Türkiye'de, mefkureden, ulusal 
ileri hedeflerden nisbeten yoksun olarak: yetiş
miş, bir 20 yaş gençliği vardır. Türk devlet ve 
hükümetlerinin, ideâlsiz ve çeşitli bunalımlar 
içinde yasıyan bu çağ gençliğinin yanlış ve ki
fayetsiz yetiştirilmeleri bahsinde, tarihî sorum
luluk ve ihmal içinde bulundukları da, münaka
şa götüremez; Yine nesil, şartları ağırlaşan 
maddî dünyada, örf, âdet, gelenek, nizam, ka
nun, devlet, büyük, küçük, saygı, şefkat, helâl, 
haram, doğru ve yanlış olarak mefhumla."an 
ve mües*9seleşen mâna ve yönleri, çok seçik bir 
umursamazlık, hattâ red anlayışı içinde, uza
ğına itmiştir. Bencilliğin, faydacılık ve kişi ih
tirasının, bu anlayışlar içine kamçıladığı genç
lik, maddî hayatın, izah ve tedavi kabul etmez 
ağır şartları içinde, talihsiz yaşamaya, mahkûm 
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görünmektefdir. Temennimiz, her feridine büyük 
ihtiyaç hissettiğimiz toplumumuzda, yavruları
mızın, haklı bir saadete ulaşmalarını dilemek
ten ibaret olacaktır. Ve hükümet olarak gerek
li yardımların, artık ortaya konulması, zaruri
dir. Ulaşmalarını dilemekten ibaret olacaktır. 
Hükümet alarak gerekli yardımların artık or
taya konulması zaruridir. A. P. ni meydana 
getiren ruh anlayışının A. P. ni iktidara geti
ren millet iradesinin, partimizi ve iktidarımızı 
yadırgayan merkezlerce anlaşılmasını diliyor, 
ekonomik, millî hakikatlere, kanunlara, seçim 
sonuçlarına, tüm aydınlarımızın, anamuhale-
fet partimizin, diğer muhalefetlerimizin ve 
Millî Birlik Grupu üyesi arkadaşlarımızla tüm 
dış tereddüt merkezlerinin, temiz gidişatımı
za sevgi ve saygı beslemelerini, haklı olarak 
rica ediyoruz. 

Uzun süren konuşmamı dinleme nezaketle
rinize teşekkür ediyorum. Yüce Heyetinize 
sonsuz saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde gruplar gö
rüşlerini bildirdiler. Birleşimin başında kabul 
buyurulan takrirde zikri geçen kanun tasarıla
rının müzakeresine geçiyoruz. Bilâhara kişi
sel görüşlerini arz edecek sayın üyelere söz 
verilecektir. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan 
şimdiye kadar konuşulagelmekte olan gelenek 
sayın sözcünün sözünü keserek bir husus tav
zih etmedim. Şimdi şunu söyliyeyim ki, sayın 
sözcü, Tefecilik unutur göründü, tefecilik ko
nusunda Millet Meclisinde bir araştırma vardır. 

BAŞKAN — Peki. 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun- tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları başkanlıkları tezkereleri ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/158; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1052) (S. Sayısı : 
1356) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerle
rinde. Raporun okunup okunmaması hususu-

(1) 1356 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

nu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Sayın Hazerdağlı söz mü istiyorsunuz 
efendim? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — C. H. P. 

Grupu adına. 
BAŞKAN — Yalnız, Sayın Hazerdağlı, bun

dan evvel grup idarecilerinin bildirmedikleri 
bâzı sözcüler, grupları adına konuşuyoruz di
ye, konuştular. Fakat sonradan bâzı hâdiseler 
oldu. Bu itibarla o günden bugüne bendeniz 
idare ettiğim celselerde grup yöneticilerinin 
muvafakatini alıyorum. Bu muvafakat varsa 
grup adına söz vereyim, yoksa şahsınız adına 
konuşun lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 
grup adına bana yetki verdiler, «grup adına 
konuş» dediler, ister öyle kabul edersiniz sa
yın Başkan, isterseniz şahsım adına konuşurum 
isterseniz kabul etmeyin. Bana grup başkanve-
kili, grup adına konuş yetkisini verdi, gitti. 
Siz nasıl kabul ederseniz. (C. H. P. sıraların
dan «grup adına konuşacak» sesleri) 

BAŞKAN — Grupunuzdaki arkadaşlar tas-
vibediyorlar, buyurun efendim, Sayın Hazer
dağlı C. H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Türk ekonomik hayatında büyük ini
kasları olacak ve kötü ellerde ekonomiyi kö
künden sarsabilecek bu kanun tasarısının büt
çe görüşmeleri arasına sıkıştırılması, gecenin bu 
saatine getirilmesi kötü bir tesadüf, hattâ bir 
kasıttır. 

Evvelâ bu kanunun adını koymak lâzımdır. 
Tasarının başlığında şöyle yazılmaktadır. «Ver
gi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişiklik
ler.» Halbuki bu kanun tasarısının adı vergilere 
% 100 e kadar zam yapma yetkisini Hükümete 
veren bir tasarı olmalıdır. 

Son yıllarda fiyatlara yapılan zamların adı, 
fiyat ayarlaması, vergilere yapılan zamların 
adı da nisbet ve hadlerde değişiklik şeklinde 
ortaya getirilmektedir. Dediğimiz gibi bu tasa-
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rınm adı % 100 e kadar zam yapma yetkisi ta
sarısıdır. Yetki tasarısıdır. Sayın Bakan di
yecektir ki; bâzı vergilerde de indirme yapa
cağız. E, bu bir iki kalem üzerinde cüzi indir
meler olacaktır ama büyük kalemlerde büyük 
zamlar getiren ve bu zamları getirmesi için Hü
kümete yetki veren bir tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunim adım böy
lece koyduktan sonra şimdi C. H. P. olarak ne
den bu kanunu olumsuz karşıladığımızı izaha 
çalışacağım. Bu tasarıyı 4 yönden ele alacağım. 
Ekonomik açıdan, sosyal adalet açısından, hu
kuk açısından ve 2 nci 5 Yıllık Plân açısından. 

Derim ki, ekonomik açıdan, hele kötü eller
de, Türk ekonomisini kökünden sallıyacaktır. 
Mübalâğa ettiğimi zannetmiyorum. Eakınız na
sıl olacaktır: Gider Vergisinin tablolarını ele 
aldığımızda yüksek vergi alman demir çelik 
sanayii, bakır sanayii bilhassa dokuma sanayii 
gibi ithal malları kalemlerini, hammadde ka
lemlerini kapsıyan tablo geniş halk kütlelerinin 
her gün kullandığı yüzlerce kalem eşyayı kap
samaktadır. Hükümet bu tablolardaki kalem
lerden yalnız ithalden 1,5 milyar civarında ver
gi almaktadır. Hadler % 100 artırıldığı ve kö
tü kullanıldığı takdirde, Sayın Bakan içinden 
diyor ki, biz % 100 nasıl kullanırız. Ama, kul
lanılabilir, Hükümetin sıkışık anları olabilir. 
kanun bu yetkiyi verdikten sonra herkes kul
lanabilir. Bu Maliye Vekiline saygımız var, iti
madımız var ama başka ellerde, başka surette 
kullanılabilir. Kanun bu, kullanılabilir, % 100 e 
kadar yetkisi var. Bu açık, sanayi mallarına 
intikal edecektir, Türk sanayii zaten % 60 ka
pasite ile çalışmaktadır. % 40 âtıl kapasite 
vardır. Korkarız ki, ithal edilen mallarda yapı
lacak zamlarla fiyat artışları bâzı sanayi dalla
rından kapasitelerin daha da düşmesine sebebo-
lacaktır. Bu suretle âtıl kapasite artacak, mali
yet yükselimi, halkın satmalına gücünü azalma
sı, korkarız ki, bâzı mallarda da stok artışına 
sebebolacak ve bu suretle âtıl kapasite daha da 
artacaktır. Âtıl kapasite ise, işsizliğin artma
sına sebebolacaktır. Bu takdirde, bir taraftan 
iş çevreleri, bir taraftan işsizlik Hükümete bas
kı yapacaktır. Bu hal enflâsyona yol akacak
tır. Zaten mevcut enflâsyon tehlikesi, bir emri
vaki haline gelecektir. 

Görülüyor ki, tabloları ayırmadan Gider Ver
gisine % 100 e kadar zam yetkisi istiyen bu ka

nun, Türkiye ekonomisinin büyük kesimini içi-
na almaktadır. Hükümet «kemerlerin sıkılma
sını istiyorum» diyor da alım güçlerini azalta
rak «arz ve talep dengesini kuracağım» diyor
sa,, dar gelirli vatandaşın kemerinde sıkılacak 
başka delik kalmamıştır. Kemerin son deliğine 
kadar s-kı!mışt:r yeni delikler de açmaya ta
hammülü yoktur. 

Vatandaşlar, zam yapıldıktan sonra, aldık
ları mallar için fazla ödeme yapacakları için 
satmalına güçleri azalacaktır, üretime yarıyan 
araçlar ve ham maddelere konacak Gider Ver
gisi zammı da sonuç olarak dar gelirli fakir hal
kın sırtına yüklenecektir. Gider Vergisinin 
2 nci tablosunda ve diğer tablolarında lüks mal
lar yer almıştır. Televizyon, diğer tablolarda 
kürkler % 75 e kadar. Şimdi, % 100 olursa 
% 150 ya kadar çıkacaktır, diğer tabloda tele
vizyon, pikap v. s. mallar. Bu tablolar karşı
sında bize Sayın Maliye Bakam «Bunlara da 
mı sam yapılmasını istemiyorsunuz?» diye so
rabilirle?. Şimdi, biz burada bir anlaşma nokta-
smdayıiL D.iyorns ki, siz kanımda yalnız lüks 
tüketim eşyasından alınan vergiye zammı öngö
rür de kanunu bu yolda sınırlı şekilde getirirse
niz buna bütün gönlümüzle katılma. Biz, yal
nız varlıklı tabakaların kullandığı malların üze
rine konacak vergiye itiraz etmeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyı; sosyal 
adalet açısından ele alırsak Türkiye'de vergile
rin % 60 ı vasıtalı dr:, % 30 u vasıtasızdır. Ge
ri kalmış ülkelerde bu adaletsin bir politikadır. 
Yıllık millî hâsılanın dağılımında zümrelerarası 
farkları yansıtan bu sistem, adaletsin bir yapı
dır. Toplum içindeki sosyal adaleti temin eden 
ve gelir dağılımındaki uçurumları kaldıran bel-
libaşlı çareler var. Dar gelirli geniş halk kütle
lerinin, pahalı maliyet dolayısiyie, satmalına 
gücünü zorlaştıran bu vergi zammı daha da ada
letsizliği artıracaktır. 

Sayın Maliye Bakanı diyorlar ki, «Halkın 
havaici zaruriyesinden olmıyan mallar üzerinde 
zam yaparsam dar gelirliye ulaşamaz.» Sayın 
Bakan, bu işe Hükümet de sahiboianıamıştır. 
Şimdiye kadar gördüğümüz bunlar olmuştur. 
Sonra, bugün havayici zaruriye «gaz, bez, tuz» 
gibi şeyler değildir. Bugün, akaryakıtla uzak 
yakın ilgisi olmıyan vatandaş yok gibidir. 
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Şimdi, siz akaryakıta zam yapmıyacağım 
diye bir sey söylemiyorsunuz, yapacağım da 
demiyorsunuz. Ama, mutlaka yapacaksınız. 
Akaryakıta zam yapmakla fakir halka yani 
buğday gibi halkın havaici zaruriyesine nasıl 
zam yapacağınızı izah edeceğim. Vatandaş, Kon
ya'dan aldığı buğdayı Kars'a, Adana'dan aldığı 
buğdayı Elâzığ'a? Doğu illerine, fakir halik ta
bakalarının yaşadığı yerlere taşımak için kam
yona yükliyecektir. Kamyoncu, tabiatiyle, bu 
zammı nakliye bedeline vuracaktır; bir kilo 
buğdayı 100 kuruşa yiyen vatandaş bu takdirde 
110 kuruşa yiyecektir. Halkın havaici zaruriye-
sine vergi getirmiyoruın sözünün cari olmasına 
imkân yoktur. Bütün sanayi dallarında da bu 
iş böyle olacaktır. E, siz akaryakıttan 1,5 
milyarlık, tahminimde yanılmıyorsam, vergi 
zammı için yetki istiyorsunuz. Diyebilir misiniz 
ki, bsn akaryakıta zam yapmıyacağım. Yapa
caksınız. Ama, bugün burada söyleyin de de
miyoruz. Fakat mutlaka yapacaksınız. 

Sayın Maliye Bakanı yine diyorlar ki, 474 
sayılı Gümrük Tarifelerine ait Kanunda bu yet
kiler Hükümete verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; o, 474 sayılı Kanu
nun espirisinde iç sanayimizi dış rekabetten 
korumak için vergi hadleri arasında Hükümete 
yetki verilmiştir. Ama, zaten o kanunda ver
gi de 10 milyon civarında rakamlarda, hata 
etmiyorsam, biraz daha fazla, biraz daha eksik 
olan bir vergidir. Fakat bu tasarıda yetki ile 
vergi elde etmek espirisi var. Yetki ile vergi 
elde etmek. Vergiyi çoğaltıyorsunuz. Ama, ora
da, sanayii korumak espirisi vardı ve çok az, 
mahdut eşya üzerinde idi. Burada sayısız eş
ya üzerinde, bütün tüketim, bütün sanayi dal
larında. Hanı maddeye tesir ediyor. Sonra, 
5237 sayılı Kanunla belediye meclislerine de bu 
yetki verilmişti. Belediye meclisleri; elektriğe 
% 2, şuna buna zam yapabiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; burada, bu vergi
lerde matrah bellidir, vergiyi veren bellidir 
Bu vergiyi kim elejktrik sarf ediyorsa o ver
mektedir. Ama, akaryakıta yapılacak sam bu 
mahiyette değildir, tesiri çok yaygındır. Be
lediye meclisi, elektriğe 2 kuruş zam yaptı diye 
kıyamet kopmaz. Ama, bu kanun eğer kötüye 
kullanır, kötü ellerde kalırsa Türkiye'de, Türk 
ekonomisinde kıyamet kopar. Onun için o ka-
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nunla mukayese edilmesine imkân yoktur. Ya
nılmıyorsam bugün yetki istediğiniz bu kanunla; 
Türkiye'de Gider Vergisi Kanunu ile 5 milyara 
yakın vergi elde edilmektedir. Eğer, Hükümet 
sıkışır da yüzde yüz zam alacağım derse 5 mil
yara yakın daha vergi alacaktır. Elbette bu, kı
yameti koparacak bir hâdisedir. Sayın Maliye 
Bakanı yine diyorlar ki, «Demokratik ülkelerde 
hükümetler fakir halkın, dar gelirlinin reyleriy-
le iş başına gelmiştir, bindiği dalı kesmez» E, 
biz de Sayın Bakana deriz ki, klâsik tâbirle, ver
gicilik sanatı; kazı bağırtmadan yolmak sanatı
dır. «E, nasıl olsa iktidara geldik, hele şu açığı
mızı kapatalım, sonrası Allah kerimdir.» Bunu 
da diyebilirsiniz. Yani, daha ne kadar - içimiz
den geliyor bunu söylemek - bozacaksınız da 
Haılk Partisi bunu gelip düzeltecek. Hep böyle 
olmuş. Tarihte böyle oldu. Mazide böyle oldu. 
1950 - 1960 arası böyle oldu. 1961 den sonra yarı 
iktidarımızda Anayasayı getirdik, plânlamayı 
getirdik. Düzeltme yoluna girdik. Gün geçtikçe 
bu sistemler bozulmakta. Diyorsunuz ki, «biz 
teşkilât kuramıyacağız.» Ama; bu toptan, kolay 
vergi tahsili yolu. Karayolları taşıt, Yol Vergisi 
var. Bu, geçen sene getirilmek istendi. 100 mil
yon vergi getiriyordu. Bunun gibi daha 100 mil
yon getirecek birçok dallar var. Bunlar çetin 
yollar. Motorlu taşıt vasıtaları sahipleri «grev 
yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız» diye bâzı 
tehditler savurdu mu yanaşmıyorsunuz böyle 
vergiler getirmeye, getirmiyorsunuz, öbür ta
raftan dar gelirlinin sırtına yüklenecek, adalet
siz vergilerle dayanıyorsunuz. Bu, toptancılık. 

Şimdi, bu tasarıyı hukuk açısinndan el ala
lım. Bu tasarı Anayasanın 5 nci ve 61 nci mad
delerine aykırı. Millet Meclisinde de söylendi. 
Üzerinde kısa duracağım. Vergi, kanunla konu
lur. Herkes malî takati nisbetinde vergi verir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vak
tiniz doldu her halde. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Beye
fendi, benim vaktim her halde 10 dakikayı geç
medi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh, size söyleme
di efendim. Siz devam buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ko
nuşup gitmek yok. Sabaha kadar buradayız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Saba
ha kadar buradayız, beyefendi. 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, devam bu
yurunuz. Rica ederim. 

J3ALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sizin 
Hükümetinizin propaganda yapacak makamı 
var, basını var, suyu var, buyu var. Hükümeti
niz burada 5 saat konuşuyor. Ona sus demesini 
bilmezsiniz. Bir senatör burada 10 dakika ko
nuşmak istiyor. Sözünü kesmek istersiniz. Söz 
atarsınız. Bir Başbakan burada saat 23,00 te 
başladı sabahın 05,30 una kadar. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — E, in
saf efendim. Ben bu kürsüde en az konuşan bir 
adamım. Grup adına konuşuyorum 10 dakika. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. Din
liyoruz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Vergi, 
kanunla konulur. Anayasa, herkes malî takati 
nisbetinde vergi verir diyor. Anayasaya böyle 
hükümler koymuşuz. Diyeceksiniz ki, «bu getir
diğimiz de bir kanundur» ama, vergi kanunla
rında, verginin muayyen oluşu prensibi hâkim
dir. Bu kanunda verginin muayyeniyeti prensibi 
ihlâl edilmektedir. Bir sabah bakacağız ki, şu 
tüketim mallarında şu kadar vergi. Muayyeniyet 
prensibi yok. Ama, kanunla olursa muayyen 
hadler belli. Sonra, Anayasaya aykırı kanunları 
ayıklama komisyonu bu 474 sayılı Kanunu bile 
ayıklama listesine koymuş. Ama, şu tarihte 
çıkmış. O zaman Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
Kâzım Arar ismindeki arkadaşımız da o kanu
nun Anayasaya aykırı olduğunu söylemiştir. 
Esasen 474 sayılı Kanunda matrah bellidir. Ve 
bu tasarıda akar yakıta zam yapalım derken, 
buğday fiyatlarını artırırken matrah nasıl belli 
oluyor. Yine Sayın Maliye Bakanımız diyorlar 
ki, «gider vergisi alınırken, davul zurna çala
rak, aleniyete dökülmez. Spekülâsyondan önle
mek için mecburuz» ilk bakışta doğru. Ama, 
daha sizin Hükümet programı okunurken, Bütçe 
tasarısı hazırlanırken davul, zurna çalındı. Daha 
kanun çıkmadan radyo, buzdolabı, çamaşır ma-
kinası, pikap gibi maddeler ambara kalktı. Te
levizyon 3 bin liradan 6 bin liraya çıktı. Akar 
yakıt ne kadar depolara kaldırıldı, bunu Allah 
billir. Bu işin tüccarları, bu işin Maliye Vekilin
den de bizden de evvel biliyorlar. Tahmin edi
yorlar. Bu kanunun, stoktan vergi alınacağına 
dair olan hükmünü, bir kadirşinaslık olarak met

hetmek isteyeceğim ama yine dilim varmıyor. 
Çünkü, Devletin elindeki stoklan bulacaksınız 
ama özel teşebbüste ne stok bulacaksınız, ne ver
gi koyabileceksiniz? 

Plân ve program açısından dedik ki, tasan 
plâna ve programa aykındır. 1970 programında 
birtakım tedbirler sayılmış., «Vergi ziyama mey
dan verilmesin, şu yapılmasın, bu yapılmasın» 
ve birtakım tedbirler sayılmış. Bütçe açığını ka
pamak için tavsiyelerde bulunmuş. E, plânı, 
programı rafa koymak buna derler. Pflânı geti
riyorsunuz, programı yapıyorsunuz. Tavsiyeler
de bulunuyorsunuz. Şimdi onları bırakıp top
tan yetki kanunlannı getiriyorsunuz. 

Sayın Bakan buyuruyor ki, «Demokratik 
ülkelerde italya'da, ingiltere'de beyle kanunlar 
çıkmıştır. Bizim ülkemizde de artık çıkabilir». 
Ben o memleketlerle bu memleketleri mukayese 
etmek yetkisine sahip değilim. Bizim ait, taban 
fakir halk ile o memleketleri mukayese etmek, 
hukukan da, malî yönden de mümkün değildir. 
Bilhassa sayın senatörler, yukanda arz ettiğim 
sebeplerle, bu kanun tasarısı denildiği gibi vergi 
hadleri arasında değişiklik yapmaya matuf bir 
kanun tasansı değildir. Bu, vergilere zam yap
mak için Hükümete yetki veren bir kanun tasa-
rasıdır. Bunun adı halktan gizlenmektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın izmen, buyurunuz. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

ü.) — Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 
gecenin geç saatinde Türkiye vergi sisteminde 
çok mühim bir değişikliği ifade eden bir kanu
nun müzakeresinde bulunuyoruz. Bu bakımdan 
~Ir.:ıİ2o §u dakikada geçmiş olmasına rağmen söz 
almak ihtiyacını duydum. 

Sezdiğime göre bu kanunun iki maksadı ola
bilir. Birisi; ekonomik maksat, ikincisi; fiş
kal maksat (malî maksat). Ekonomik maksat 
bakımından kanunun hedefi enflâsyonist tan
dansa karşı talebi kısmak gibi bir maksat olsa 
gerek. Fişka! maksatta; vergi sağlamak, başka 
bir yönü ile de, Gider Vergilerinde müterakki-
yeti temin etmek, yani bir bakıma gider vergi
lerinde, Gelir Vergileri kadar mevcudolnnyan 
satmalına gücünün, marjinal fayda prensipleri 
dikkate alınarak, daha fazla ödeme gücü olan
dan daha fazla vergi almak gibi bir maksat gü-
dülse gerek. Bu ekonomik ve fiskal maksatları 



O. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 3 

takdir etmemek mümkün değildir. Yalnız vergi 
sistemi bakımından, vergi hukuk bakımından, 
vergi tekniği bakımından vergilerdeki iktisadi 
hareketler yönünden, vergilerdeki tarafsızlık, 
nötralite bakımından üzerinde durulmak lâzım-
gelir. Vergi hukuku bakımından evvelemirde 
vergi nisbetinin tâyininin Hükümete bırakılma
sının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü, 
vergi koymak, teşriî organların yetkisi içinde
dir. Verginin esasını koymak - acık olarak 
teşriî organ yetkisi içinde bulunduğuna göre -
verginin nisbet ve matrahının tâyininin de bu 
anlam içinde mütalâa edilmek iktiza eder. Baş
ka memleketlerde bu yönden hükümetlere yetki 
verildiğini, bu kanunun Millet Meclisindeki mü
zakeresi sırasında, ifade edilmiş olduğunu duy
dum. Yalnız böyle bir cevabın o memleketlerle, 
memleketimiz vergi sistemlerinin, vergi hukuku
nun mukayese edilmesine bağlı olduğunu sa
nırım. 

ikinci nokta; vergilerin nisbetinin malûm 
olması, yani bir kanunla tâyin edilip uzun bir 
devre malûm olması iktiza eder. Bilindiği gibi 
bu vergi 1970 bütçesi gelirleri meyanmda, vergi
ler yekûnu olarak ifade edilen, 19 milyarlık büt
çenin içinde 12 milyar rakamla ifade edilen bir 
vasıtalı vergi grupunu ilgilendirmektedir. Yani 
hacmi itibariyle de büyük bir vergi grupudur. 
Şimdi, bu verginin nisbetinin Hükümetçe ne za
man, hangi miktarda, ne suretle tâyin edilece
ğini kestirmek son derece mühimdir. Çünkü, bu 
verginin matrahı - Gider Vergisi Kanunundan 
bildiğimize göre- mallar ve hizmetlerdir. Bun
lar, maliyet ve kâr unsurlarına ilâve edilerek 
müşteriye intikal edecektir. Bu mallan, bu hiz
metleri istihsal eden müesseseler bu satışlarının, 
imal ettikleri malın maliyeti; zayit kârı, zayit 
verginin ilâvesiyle tahassül edilecek fiyatın, ne 
zaman, hangi tarihte, nasıl teşekkül edeceğini 
bilmelidir. Denebilir ki, bu vergiler nisbetinin 
tâyin edilmesinden sonra fiyat belli olacaktır. 
Bu hizmetleri, mallan istihsal edenler de buna 
göre hesaplarını, kitaplarını yaparlar. Ama, 
piyasa her gün peşin satışla meşgul değildir. 
Birtakım veresiye satışlar vardır. Angajmanlar 
vardır. Büyük bir istihsal müessesesi kurula
caktır. Bunun hesabı, kitabı, o müessesenin is
tihsal ettiği mal veya hizmetin ne zaman, hangi 
tarihte satılacağı hesabedilerek müessese ku

rulacaktır. Bütün bu hesapların yapılmasından'-
sonra hangi tarihte, ne miktarda Gider Vergi--
sine zam yapılacağı bilinmedikçe birtakım tered--
dütleri mucibolacaktır. Bu bakımlardan da 
büyük mahzur taşımaktadır, kanaatimce, 

Aynca, stoklar bakımından da vaziyet mü
himdir. Çünkü, bu nisbet aynen kabul edildiği 
takdirde. Yani bu hadlerde nisbet tâyini husu
sunda Hükümete yetki kabul edildiği takdirde 
bâzı mal ve hizmetlerin vergileri yüzde yüz ar
tırılacaktır. Stokların, bilhassa özel kişiler 
elinde bulunan stokların kavranması, tesbit edil
mesi, beyana tabi tutulacaktır, müeyyideler ko
nulacaktır ama, yıllardan beri tatbikatta bi
liriz ki, bu gibi beyan mecburiyetlerine ve 
müeyyidelere rağmen, bu stoklar gizlenilmek
tedir. Ve bu yüzden de durup dururken Dev
letin koyduğu vergiyi bir nevi kür olarak sağ-
lıyanlar, sağlamak imkânını bulanlar olmus-
tur. Bu türlü, mahzurlar karşısında bu şekil
deki bir yetkinin ekonomik bakımdan, fiskal 
bakımdan verginin nötralitesi bakımından ve 
hole, vergi yüzünden, hiçbir emeği; hiçbir gay
reti oîmıyan birtakım insanların kâr sağlama
sı bakımından büyük mahzurlar taşıdığına, 
gecenin bu saati olmasına rağmen, mühim gör
düğüm için işaret etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka sos istiyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon, adına buyurun Sayın Atayurt, 
Kısa konuşacaktınız değil mi, efendim?. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarımız; 
müzakere etmekte bulunduğumuz kanun tasa
rısının tümü hakkında Yüksek Huzurlarınızda. 
benden önce fikirlerini beyan ve ifade etmiş; 
bulunan O. H. P. Grupu adına Sayın Hazer-
dağlı ile, muhterem İzmen'in tenkit ve görüş-r 
lerini büyük bir dikkat ve alâka ile dinlemiş 
bulunuyorum. Kısaca, komisyon olarak her iki
sinin görüş ve mütalâalarına cevap teşkil et
mek üzere; özet halinde mâruzâtta bulunmak 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; tasarının istihdaf et
tiği esas mevzu; Gider Vergisi Kanunu kap
samına dâhil bulunan mal ve hizmetlerin ver
gi nisbet ve hadleri üzerinde üç noktada Ba-
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kanlar Kuruluna yani, Hükümete bası yetki
ler verilmesini tazammun etmek suretiyle eko
nomik ve sosyal hayatımızda plân ve program
lara ve memleket gerçek ve realitelerine uy
gun düzenlemeler ve tashihler yaparak me
seleleri hüsnüniyet kaidelerine uygun ve ge
nel adaleti temin bakımından icabeden tasar
ruftan yapmaya zemin ve imkân hasırlamaya 
mütevakkıf bulunmaktadır. 

Birincisi; bahis konusu vergi nisbet ve had
lerini bir misline kadar artırma yetkisi tanı
makta. 

İkincisi; kanuni seviyelerine kadar bu ver
gi nisbet ve hadlerini indirme yetkisini ver
mekte, 

Üçüncüsü de; mezkûr nisbet ve hadler ara
sında sosyal adaleti gerçekleştirecek şekilde de
ğişiklikler yapmayı istihdaf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, genel olarak konu
ya bakarken şu noktai nazarı komisyon ola
rak göz önünde tutmuş bulunmaktayız. Bizler
ce de yakinen bilinip takdir edildiği, veçhile 
6302 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek tet
kik edilmekte bulunan bu kanun tasansı bir 
yandan finansman, diğer yandan vergi poli
tikasının, ekonomik hayatı düzenleme aracı 
olarak kullanılması, ihtiyaçların karşılanma
sı amacı ile hazırlandığı muhakkaktır ve ko
misyonumuz bu amaçlara inanmış durumda
dır. Filhakika, bu tasarı ile Bakarlar Kuru
luna verilecek Gider Vergileri Kanunundaki 
nisbet'srde belli ölçülerde değişildik yapma 
yetkisi, piyasada arz ve talep dengesinin ku
rulması, fiyat istikrarının sağlanması, yatı
rımların ekonomik bakımdan ekonomimizin 
ihtiyaç duyduğu sektörlere yönetilmelerini te
min ve Hükümetin bu alanda gerekli tedbir
leri zamanında, süratle alabilmesi imkânlarını 
sağlamak noktai nazarına dayanmaktadır. 
Böylece; bir yandan ekonomik olaylara za
manında ve olumlu etkiler yapmak, öbür yan
dan Gider Vergilerine mevzu maddelerin vergi 
nisbet ve hadlerinde kanun yolu ile uzun vâde 
içerisinde yapılabilecek değişikliklerin kamu 
oyuna yapacağı olumsuz etkilerden ve bilhas
sa spekülatif hareket ve tasarruflardan kur
tarmak mümkün olabilecektir. 

Milli maliye politikasına böylece kazandı
rılacak olan bu seyyaliyet, şartlar gerektirdi
ği takdirde, vergi nisbet ve hadleri artırılmış 

olan bâzı maddelerin vergilerinin tekrar ve sü
ratle gerekli seviyeye indirilebilmesi, böyle
ce istihsal sektörleri üzerindeki muhtemel bas
kının azaltılması yeteneğini de sağlamış ola
caktır. 

Bu tasarruflar, orta gelir sınıflarına hita
beden zaruri ihtiyaç maddeleri alanında ya-
pılmıyacağmdan; - zira, sosyal adalet ilkeleri 
bunu âmir bulunmaktadır - vergi adaleti yö
nünden de ters ve menfi bir etki icra etmiye-
cek, aksine yüksek gelir sınıflarına hitabe
den maddelerin seçimi suretiyle vergilemede 
diskriminasyon nazariyesinin daha etkili ve 
pratik bir şekilde kullanılmasına da imkân 
verilmiş olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, halen Bakanlar Ku
rulumuza aynı mahiyette yetkiler veren çe
şitli kanunlar mevcuttur. Ve bunlar meriyet
te bulunmaktadır. Bunlann başkcalarmı sıra
sı ile birer misal olmak üzere tekrar Yüksek 
bilgil 3rinire arz ediyorum.. 

BAŞKAN — Bir tanesini söylerseniz kâ
fi efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYUET (Devamla) — 1 - 474 
sayılı Gümrük Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun, 

2. 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Res
mi hakkındaki Kanun. 

3. 664 sayılı Gider Vergilerinde bâzı de
ğişiklikler yapılmasına dair Kanun. 

4. — Belediye gelirleri kanunudur. 
Muhterem arkadaşlar, bilhassa C. H. P. 

Grupu adına burada kanun tasarısını eleşti
ren arkadaşlanmız hukuk ve özellikle Anaya
sa açısından bu tasanyı tenkid etmiş bulun
maktadırlar. 

474 sayılı Kanunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde müzakereleri sırasında, bu kanunla 
Bakanlar Kuruluna verilen gümrük tarife cet-
vellerindeki nisbetlerde değişiklik yapma yet
kisinin teşrii organ tarafından icra organına 
yapılan bir yetki devri anlamına geldiği ileri 
sürülmüş, bu sebeple, tasan, icabı yapılmak ve 
mütalâası alınmak üzere, Anayasa Komisyonu
na sevk edilmiştir. Anayasa Komisyonu alt ve 
üst hudutları belirli bir vergi nisbetinin bu hu
dutlar arasında Bakanlar Kurulunca değiştiril
mesinin Anayasaya aykırı olmadığını 698 sıra 
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sayı ile Millet Meclisi Tutanak Dergisinde yer 
alan raporunda belirtilmiştir. Mezkûr komis
yon, mütalâa ve görüşlerini Anayasa Mahke
mesinin bu yoldaki Esas 1962/232, Karar 
1963/9 sayılı ve 16 . 1 . 1963 tarihle ve Esas 
1962/198, Karar 1962/111 sayılı ve 16.12.1962 
tarihli kararlarına dayandırmış bulunmakta
dır. Bu rapor ve kararlarda huzurunuzda tet
kik ve müzakere edilmekte bulunan kanun ta
sarısının Anayasaya uygun bulunduğu hususu 
ortaya çıkmış ve vaziyet bu açıdan da kesin
likle tebellür etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, burada arz ve talep 
mekanizmasını iyi bir istikamete yöneltilme
si ve Hükümetin vergi politikası potansiyelinde 
millî ekonominin ve maliyesinin icabettirdiği 
âcil ve yerinde tedbirleri alabilmesi ve düzel
tebilmesi hususlarını, gerektirdiği ölçülerde, 
kullanmak üzere bâzı tertip ve tanzimler ya
pılması için Hükümete muktezi yetkilerin ta
nınmasından, verilmesinden ibarettir. Bu iti
barla, vahim ve endişelere mahal kalmaması 
için Hükümetin, yapılmış olan tenMd, temenni 
ve görüşleri de nazarı itibara almak suretiyle, 
bu vadide yapacağı tasarruflarda şüphesiz çok 
itinalı ve dikkatli davranacağını ve geniş hüs
nüniyet kaideleri ölçüsünde uhdesine mevdu 
görevleri yerine getireceği inancını taşıyan ko
misyonumuz bu kanun tasarısını olumlu karşı
lamış ve huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Vaziyeti bu şekilde arz eder, saygılarımı 
takdim ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Erez. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, komisyonun sayın sözcüsünün be
yanlarından sonra bize kalanları kısaca arz 
edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bu konuda yapılan başlıca tenMd, Anayasa
ya aykırı olup olmadığı hususudur. Bu ifade 
edilirken de «nisbeti belli değil, matrahı belli 
değil, mükellefi belli değil, binaenaleyh, böyle 
bir vergi koyma yetkisini Hükümete devrede
nleyiz» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Gider Vergisi Kanu
nuna merbut tablolara ve bu tablolarla ilgili 
maddelere bakılacak olursa, orada verginin 
mevzuu bellidir, matrahı bellidir, mükellefi bel
lidir ve nisbeti bellidir. Şimdi, teklif edilen şey 

de, orada bütün bu belli olanlara bir misli zam 
yapma yetkisinin Hükümete verilmesinin iste-. 
nilmesinden ibarettir. Meselâ; bir maddeden 
% 20 nisbetinde vergi almıyor ise, bunun nis
beti % 100 şeklinde vergi alınacak değildir. 
En fazla % 40 vergi alınacaktır. Ve bu yetki 
verildiği takdirde de derhal % 40 a da çıkarı
lacak değildir ve bütün gider vergisine tabi 
maddelerden hemen bir hamlede seri halinde 
vergi de alınacak değildir. Binaenaleyh, vergi
yi % 100 e çıkaran tasarı şeklinde takdimi 
yanlıştır. Kanunda yazılı vergi hadlerini % 5 
gibi, % 10 gibi, % 25 gibi vergi hadlerini bir 
misli artırmaya yetki veren bir kanun tasarısı
dır. Bunun huzurunuza bu şekilde getirilmesi
nin başlıca sebepleri arasında şu vardır: Ko
misyonlarda, Meclislerde vergi kanunları ay
larca müzakere edilirken, bilhassa tüketim 
maddeleri üzerinden vergi almayı istihdaf eden 
kanunlar müzakere edilirken, bütün bu müza
kere ve münakaşalar yurt sathında duyulmak
ta, gazetelerde okunmakta ve bu işlerin ticare
ti ile uğraşanlarla, müstehlikleri ona göre ted
birler almakta ve bu mallardan spekülatif ka
zançlar sağlamak yoluna gitmekte, müstehlik
ler de bu malları fazlası ile satınalıp depo et
mek cihetini ihtiyar eylemektedirler. Buna mâ
ni olmak içindir. Şimdi, Sayın izmen arkada
şım, buyurdular ki, «nisbetin belli olmaması 
birtakım teşevvüşlere yol açar. Veresiye satış
lar vardır. Yapılacak satışlar vardır. Yapılmış 
satışlar vardır.» Kanunla nisbeti tâyin ettiği
mizi farz edelim. Kanunla nisbeti yükselttiği
mizi farz edelim. Bu kanun Resmî Gazetede in
tişar ettiği gün nisbet yükselmiştir ve Resmî 
Gazetede intişar ettiği günden evvel satılanlar 
vardır ve o günden önce veresiye satılanlar 
vardır, o günden sonra satılacak olanlar var
dır. Resmî Gazetede neşrinin, ekonomiye tesiri 
ile, ticari muamelelere tesiri ile Bakanlar Ku
rulu kararının neşrinin tesiri arasında bu ba
kımdan hiçbir fark yoktur. Kanunla nisbetin 
belli edildiği ve Resmî Gazetede neşredildiği 
tarihten sonra yapılacak satışlar, bu miktar 
üzerinde yapılacaktır. Fiyatları ona göre tâyin 
edilecektir. Kararname ile tesbit edildiği za
man da keza o nisbet nazarı itibara alınarak 
fiyat tesbit olunacaktır veya taayyün edecek
tir. 
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Stoklar hususunda bir tereddütleri oldu sa
yın izmen'in, stokların gizlenebileceğim ifade 
buyurdular. Kanunla nisbet yükseltildiği tak
dirde dahi bir stok beyanı maddesi bu kanun
larda mutlaka sevk edilmiştir. Şimdi de karar
name ile yükseltileceği zaman bir stok beyanı
na tabi tutma yetkisi Hükümete verilmekte
dir. Kanunla yapıldığı zaman stoklar ne olu
yorsa, kararname ile yapıldığı zaman da aynı 
şey olacaktır. Bu bakımdan kararname ile ka
nun arasında bir fark mevcut değildir. 

Fiyatların artacağı ve bunun dar gelirli va
tandaşın omuzlarında kalacağını ifade eden Sa
yın Hazerdağlı arkadaşımızın mütalâasına ge
lince; bu, hangi maddelere zam yapılıyorsa o 
maddenin mahiyetine bağlı bir husustur. Eğer 
zam yapılan madde veya vergisi yükseltilen 
madde genel gider şeklinde mütalâa edilebile
cek olan ve mamulün bünyesine, genel gider 
olarak girecek olan bir madde ise, mamulün 
bünyesine fiyat yükseltici tesiri, maliyet yük
seltici tesiri az olacaktır. Serî halindeki ima
lâtı düşünecek olursanız, serî halindeki imalâ
ta bu yükseltmelerden isabet edecek olan mik
tar cüzi olacaktır. Eğer o maddenin kâr mar
jı fazla ise, sürümü düşürmemek için o madde 
ticareti ile uğraşanlar icabında kârdan feda
kârlık ederek fiyatı yükseltmemek cihetini de 
ihtiyar edebileceklerdir. Evvelce bunun tatbi
katı birçok Vasıtalı Vergilerin yükseltilmesi 
dolayısiyle görülmüş ve birçok maddelerin de 
fiyatlarının artmadığı müşahede edilmiştir. 
Eğer taşıma ile ilgili ise, bu takdirde taşman 
malın kilosuna isabet edecek olan miktar, genel 
giderden isabet edecek olan miktar, yine ga
yet cüzi olacaktır. Demek ki, ilk nazarda zan
nedildiği gibi, maliyet fiyatlarını yüksek bir şe
kilde artıracak bir husus yoktur. 

Bir hususu daha tekrar ederek huzurunuz
dan ayrılacağım: Serî halinde bütün maddele
re zam yapılması mevzuubahsolamaz. Bunun te
minatı demokratik rejimdir. Hiç bir Hükümet 
kendi bindiği dalı kesmek istemez. Bunu yine 
tekrar ediyorum ve hiçbir Hükümet memleke
tin ekonomisini altüst edecek kararları da al
mak istemez. Ayrıca Vasıtalı vergidir. Vasıtalı 
Vergilerde şahsileştirme mümkün olmaktadır. 
Zaruri maddeler üzerine ete, süte, ekmeğe, şe
kere vergi koymuyorsanız, daha ziyade ödeme 
gücü fazla olan kimseler tarafından tüketilen 

maddelerle ilgili vergiler getiriyorsanız, Vası
talı Vergiler de pekâlâ adaletli vergiler olabil
mektedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isti-

yen sayın üye? Yok. Tasarının tümü üzerinde
ki müzakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak deği
şiklikler : 

Madde 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun mevzuuna gi
ren ve aynı kanuna bağlı tablolarda ve kanu
nun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen 
maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenleri
nin, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
vergi nisbet ve hadleri ile bu kanunda sonra
dan yapılacak değişikliklerle artırılacak veya 
indirilecek vergi nisbet ve hadlerini, maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar 
artırmaya ve artırılan bu nisbet ve hadleri ka
nuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nisbet 
ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stok beyanı : 
Madde 2. — Bu kanun gereğince; karar

name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi
lerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcıları, vergi hadlerini 
yükselten kararnamenin yürürlük tarihinde 
anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tankla
rında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
mallarını, bunların değerlerini, miktar ve sik-
letlerini, bulundukları yerler itibariyle bir be-
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yannameye kaydetmeye ve beyannameyi Mali
ye Bakandığınca bu konuda yapılacak ilânı ta
Mbeden günün akşamına kadar bağlı oldukla
rı yer Vergi Dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedelle
ri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş madde
leri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek 
olan farklar bu kanun gereğince çıkarılacak 
olan kararnamede gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tarihini taMbeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere İM eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve de
ğerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tah
sil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya su
nulacaktır. 

3. — 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul oluna/n 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İsler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/141; 
C. Senatosu 1/1049) (S. Sayısı : 1357) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, ivedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1969 kalkınma istikrazı hakkında Kanun 

Madde 1. — Hâsılı 1969 bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kal
kınma istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz 
akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihraco-
lunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada 
başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satmalına yolu ile, başabaşı bul
muş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a 
çekmek suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

(1) 1357 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadı r. 
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Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihinden 
itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye tabi 
tutulamaz, tesbit edilen esaslar değiştirilemez. 
Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay 
önce ilân edilmek suretiyle her hangi bir faiz 
vâdesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin ta
mamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme 
yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak 
esaslar değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve 
istikraza ilişkin diğr işlemler, istikrazın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarı
lacak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aido-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satıla
cak olan Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde 
dahi başabaş kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde — 7. — Bu istikraza ait faiz kupon
larının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım-
geldiği tarihten itübaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istJkrazm her türlü ihraç giderleri, Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden 
ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını 
teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş, pankart ve 
diğer giderler:! 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun akdine izin ve
rildiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyafoilecek ödenek, her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğ'3 girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isti
yen sayın üye?... Yok, Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler etmiyenler 
kabul edilmiştir. Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/88; Cumhuriyet Senatosu 
1/1047) (S. Sayısı : 1342) 
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BAŞKAN — Emekli sandıklariyle maluli
yet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunları
na tâbi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 
Tbâzı maddelerinin değiştirilmesine, kaldırıl
masına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. 

Geçici Komisyon, yerinde. Raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Raporun okunmasını kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde?... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O. H. P. 
Grupu adına... 

BAKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Tanyeri, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TAN
YERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; gecenin bu saatinde kısada olsa 
önemli bir kanunun bâzı noktalarını açıkla
mak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Konuşmalarım mümkün mertebe kısa olacak
tır. 

Aziz arkadaşlarım; memleketimizde memur, 
hizmetli ve işçiler için kurulmuş çeşitli Emekli 
sandıkları vardır.. Bir kimsenin (başından so
nuna kadar, aynı kategoride . bulunması halin
de mahzur arz etmiyen bu durum, kişinin bir 
kategoriden diğerine, oradan bir foaşkasına 
geçmesi halinde hak ziyama varacak kadar 
(büyük mahzur ve müşkülât arz etmekteydi. 
işte bu durumu kısmen önlemek ve meydana 
gelmiş mağduriyetleri gidermek maksadiyle 
1961 yılında 228 sayılı Kanun tedvin edil
mişti. Bilindiği gibi bu kanun ile bâzı me
mur, hizmetli ve işçilerin muhtelif Emekli 
Sandığı kanunlarına tâbi vazifelerde geçen 
hizmet sürelerinin tevhidi suretiyle kendileri
ne tahsis yapılma imkânı sağlanmış ve böylece 
sosyal güvenlik alanında doldurulmasına ihti
yaç duyulan büyük bir boşluk ta giderilmişti. 
Fakat üzülerek ifade edelim ki, eşyanın tabia
tından çıkan zaruri münasebetleri düzenlemek 
durumunda olan kanunlar, bâzan istical sebe
biyle, bu münasefbetleri gerektiği gibi inceleme
den yapıldığı için, uygulamada çıkan aksaklık
lar bunun kısa zamanda tadiline hattâ değişti

rilmesine zaruret hissettirmektedir. Bugün gö
rüşmeye haşladığımız teklifi de bu cümleden 
mütalâa etmekte isabet vardır. Denelbilir ki, ka
nun; ilkinin öngöremediği bâzı mağduriyetleri 
gidermek gilbi sosyal bir amaç gütmektedir. 

Bu itibarla benimsenmesi ve biran evvel 
çıkartılmasına gayret edilmesi gereken gü
zel bir kanundur. Ancak, 9 yıllık uygulamanın 
ortaya koyduğu zaruretlerin bir ifadesi olan 
(bu teklifin de yeni bâzı mağduriyetlere ze
min ve sebep teşkil etmemesini istemek en 
büyük hakkımızdır. Filhakika, 228 sayılı Ka
nunla Emekli Sandığı mevzuatı ve 6900 sa
yılı Kanuna tâbi sigortalı hizmetlerde geçen 
müddetlerin birleştirilerek emekli tahsisi ya
pılması suretiyle mevcut bir adaletsizlik ön
lenmek istenmişse de çalışanların ekserisinin 
eğitimden yoksun bulunması, mevzuata inti
bak edememeleri ve yanlış muameleye teves
sül etmeleri dolayısiyle bir kısmının da biz
zat 228 sayılı Kanunla uğradıkları mağduri
yetler, kanun koyucuyu, şahısları kanunla 
mağdur eder bir duruma düşürmüş bulun
maktadır. Filhakika, 228 sayılı Kanunla sigor
talı olarak geçen hizmet süreleri, emekli
lik hizmet sürelerine eklenmekle hir büyük 
hatâ telâfi edilmiş, mağdurlar kanuni hima
yeye alınmış, ancak bu durumun terfi ve in
tibaka ilişkin neticesi çok gayriâdil ve mağ
duriyetlere yol açacak mahiyette olmuştur. 
Zira, sigortalı geçen hizmetler kıdeme dâhil 
edildiği halde intibaka esas alınmamakta idi. 
Sigortadan emekliye geçen kimsenin yeni 
maaşının tesbitinde sigortalı hizmetler hesaba 
katılmamakta, sigoriada geçen zaman, intibak 
halamından, heba olmakta idi. işte bugün gö
rüştüğümüz kanun teklifi bu noksanlıkları ve 
'boşlukları ikmal edecek 228 sayılı Kanunun is-
temiyerek yarattığı ve pek çok kimsenin mağ
duriyetine vesile olan neticesini ve tatbikatını 
ıslah edecektir. Diğer taraftan yine 228 sayılı 
Kanunun koymuş olduğu ve sukutu hak müd
deti olarak kabul ettiği bâzı süreler, ilgisizlik 
ve bilgisizlik sebebiyle, müracaatsız geçirildi
ğinden hak tesisinde birçok vat andasın büyük 
mağduriyetine vesile olmuştu. Bu kanun yeni 
süreler ihdas etmek usretiyle onu da önlemek
tedir. Fakat görüşümüze göre teklifi kanuni de 
bizatihi yeni mağduriyetlere imkân verecek 
mahiyettedir. Meselâ; Emekli Sandığına tabi 
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bir kategoride usun süre vazife gördükten son
ra emeklilik süresini doldurup, emekli olmadan 
İşçi Sigortalarına gegeıı ve orada da yaş had
dine kadar uzunca süren bir görev yaptıktan 
sonra emekli olan bir kimseye 3 ncü maddeye 
göre birleştirilen süre üzerinden ve fakat 1186 
sayılı Kanuna göre âzami % 70 oranında emekli 
aylığı bağlanacaktır. Halbuki, bunun tersi ol
duğu yani sigorta da geçirdiği hismet süresin
den sonra Emekli Sandığına tabi bir hizmete 
gecen bu durumdaki bir şahıs, Emekli Sandı
ğı Kamunu müsaidolduğıından, % 80 kadar ay
lık almak imkânını bulacaktır. Diğer taraftan 
birleştirmede itibari hikmetlerin katılmaması 
da bir haksızlıktır. Bilindiği gibi itibari hiz
metler; kanunlarla verilmiş müktesep haklar
dır. Bunların ihlâlleri hukukun anaprensibme 
uygun düşmez. 3 ncü maddenin sen fıkrasın
daki «ancak, hismet süreleri toplamının aylık 
bağlanmasını icabetıtirmemesi halinde bu kanun 
hükümlerinin uygulamnıyacağı» cümlesinin ne
den eklendiği anlaşılmamıştır. Akla, uygulan
maz da ne olur suali gelmektedir. Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu mazbatasında, teklifte ol
mıyan bu fıkranın eklenmesinin gerekçesi yok
tur. Orada, sadece maddenin efradını cami, ağya
rını mâni hale ifrağını sağlamak amaciyle ted
vin edildiği yazılı ise de biz bu hususta ne mua
mele yapılacağı hakkında mütereddi.';, bulunu
yoruz. Diğer iki hizmet toplamının tahsise kifa
yet etmemesi sebebiyle ilk hizmetin dikkat na
zarına alınmadan emeklilik için zaruri sürenin 
ikinci hikmette geçmesinin bekleneceği öngörül
mekte ise bu haksızlıktır. Bu hususta komisyo-
nun tatminkâr cevap vereceğini ümidediyoruz. 

10 ncu maddenin (E) bendinin ikinci fıkra
sında belirtilen «toptan» kelimesinin anlamı 
yoktur. Eğer bu toptan (A) bendine raci ise 
doğrudur, (B) bendiyle birlikte mütalâa edilir
se anlamsızdır. Zira (B) bendinde 12 ay içinde 
ve eşit taksitle ödenmesi kabul edilmiştir. Fa
kat biz burada ödeme için bir tefrik yapılma
malını ve istek üzerine ayrılanların da aynı şe
kilde 12 eşit taksitle ödemeleri taraftarıyız. 
Maddedeki toptan kelimesi geçici komisyonun 
metininde de vardır. Fakat o metinde (B) ben
dinde 12 aylık eşit taksit prensibi yoktur. Bu, 
Meclisteki müzakerede konulmuş fakat redak
siyon iyi yapılmadığından bu durum tahassul 
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etmiştir. 10 nou maddenin (B) bendi iltibasa 
meydan vermektedir. Anladığımıza göre bend 
şunu öngörmektedir: 

Bir kimse Emekli Sandığına taibi bir işte 
bir süre çalışıp ayrılmış. Keseneğini almamış. 
O derece takilbetmemiş ki zamanaşımına uğra
mış. Artık istesede alamaz, bu kimse sigortalı 
bir işe girmiş, işte bu zat almadığı ve zama
naşımına uğradığı için hiç bir zaman alamıya-
cağı keseneğini sigorta sandığına, 3 ncü madde
de belli edilen süre içinde ödemezse, evvelki 
hizmeti sonrakiyle birleştirilmez. Fakat madde
nin bugünkü tarzı tahririnden bu mânayı çıkar
mak biras zor. Burada keseneğin (A) bendinden 
farklı olarak faizsiz yatırılmasının öngörülme-
siyle, zamanaşımından dolayı keseneğin alına
mamış olması bir denge unsuru olarak kabul 
edilmektedir, doğrudur. Fakat *doğru olmıyan 
husus; özel sektörde çakşmış olanlara bu hük
mün uygulanamıyacağı noktasıdır. Meclisin 
Geçici Komisyonunun metninde olmıyan bu ih
tiras! kaydın sebebini anlamak biraz sordur. 
Bugün özsl sektör işyerlerinde çalınanlar da 
sigortaya tabidirler. Şu halde bunların da si
gortada geçen hizmetlerinin bu madde kapsa
mına alınmaları lâzımdır. Sümerbankm bir do
kuma fabrikasında çalışan işçi ile özel sektörün 
aynı mahiyetteki bir fabrikasında çalıdan işçi 
arasında neden bir fark gözetilmiş olduğunu biz 
anlıyamadık. Bu fıkranın kaldırılması için 
zamanında önerge takdim edeceğiz. Ka
nun hakkındaki görüşlerinnz bundan iba
rettir. Vereceğimiz önergelere itibar edile
rek gerekli tadilât yapıldığı takdirde - ka
nun geniş bir kütlenin büyük bir hasretle, sa
bırsızlıkla beklediği kanundur - ihlâl edilmiş 
hakları yerine getirecek, mağduriyetleri önliye-
cektir. Hayırlı olmasını temenni eder, saygılar 
sunarım 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, buyurun efen
dim. 

ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; görüşmekte oldu
ğumuz kanun teklifi sosyal güvenlik sisteminde 
bir genişlik yaratıyor. Birçok vatandaşlarımıza 
huzur sağlıyacak bir mahiyet taşıyor. Yalnız 
yine bir müteferrik kanundur, Türkiye'de tek
mil çalışanları bünyesinde toplıyacak tek bir 
sosyal güvenlik kurumu kuruluncaya kadar. Bu 
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kabil müteferrik kanunlar zaruret halinde geti
rilecektir. Asıl temennimiz; bütün çalınanları, 
çalıştıkları sürece güvenlik içine, güvenlik ça
tısı altına alabilecek o büyük kurumun kurul
masıdır. O zaman bu kabil müteferrik hüküm
lere ihtiyaç kalmıyacak, tam huzur sağlanacak
tır. 

Kanunun, uygulamada tereddüt yaratabile
cek birkaç noktasına dokunmak istiyorum. 
Üçüncü maddede, ek birinci ve ikinci maddeler
de «Sigorta kanunlarına tabi işyerleri» kaydı 
vardır. 228 numaralı Kanun çıkıp uygulamaya 
başlandığı sırada kendi özel emekli sandıkları 
bulunan bir kısım müesseseler, Sosyal Sigorta
ya katılmamışlardır. Meselâ; îs Bankası, kendi 
emekli sandığı vardır, bünyesinde çalışanları o 
sandıkta emekliliğe tabi tutar. Ama, bir sûre bu 
müessesede çalışmış, a3/rılmışsa bir boşluk olu
yor. Sosyal Sigortaya ilişki kuramamış bir mü
essese, bu gibilerin durumu ne olacaktır? İza
hat verilirse yarın kanun uygulamasında bir sı
kıntıya meydan verilmez. Bunu istirham ediyo
rum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güvenç. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu 
saatte fazla vaktinizi alacak değilim. Ancak, 
görüşmesini yapmış olduğumuz bu kanunda tes-
bit ettiğimiz bir iki noktayı burada belirtmeden 
de geçemiyeceğiz. 

Kanun, aslında maluliyet, ihtiyarlık ve öîüm 
sigortaları yönünden her iki sandık veya sigor
tada geçen süreleri birleştiriyor. Hastalık ve 
analık sigortası bakımından da birleştirmesi lâ-
zımgelir kanaatinde bulunuyorum. Günkü, 
Emekli Sandığına tabi olan bir kişi, Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi bir işe ara vermeden 
geçtiği takdirde, Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre öngörülmüş müddet prim ödemesi lâzım-
gelir ki, analık sigortasından veya hastalık si
gortasından faydalanabilsin. Şu halde analık 
ve hastalık sigortaları yönünden hizmetleri, bu 
kanun birieştirmiyor. Bu bakımdan kanunda 
büyük bir eksiklik olduğu kanaati bizde var. 
Emekli Sandığına tabi olan bir kişi altmış gün 
müddetle hastalandığı halde hiç parası kesil
mez ve mağdur olmaz. Emekli Sandığından ay
rılır, ertesi gim sigortalı bir işe geçerse orada 

hastalandığı takdirde bu hastalık süresi 18 ay 
sürse, 18 ay müddetle hastalık ödeneğinden ya
rarlanmaz, yani 18 ay hiçbir yerden kırk para 
geliri gelmez mânasına gelir. Hastalık sigorta
sında bir sigortalının hastalık ödeneğine hak 
kazanabilmesi için hastalandığı andan geriye 
doğru 120 gün prim ödeme halinin mevcudol-
ması lâzım, şart koşmuş. Şu halde Emekli San
dığından Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir 
işyerine geçen bir kişi hastalanması halinde 18 
ay hastalığı süresi devam etse dahi kırk para 
bir geliri olmıyacak ve bu vatandaşımız da uzun 
süre mağdur olacak demektir. Bu Analık Si
gortası bakımından da aynı malhiyet arz et
mektedir. Orada da analık halindeki kadınla
ra, doğumdan evvel ve doğumdan sonra verile-
esk altışar haftalık istirahat günleri de yine 
aynı süre ile kaim kılınmıştır. Sigorta primi 
edemediği müddetçe onlar da mağdur olacak
lar demektir. Bir diğeri ise, kanunun üçüncü 
maddesinde; «birleştirilmiş hizmet süreleri top
lamı üzerinden ilgililere son ayrıldıkları kurum 
veya sandıkça kendi mevzuatına göre aylık 
bağlanır ve ödenir» demektedir, ikinci endişe
miz de buradadır. Gerçi kanun her iki yerdeki 
Güreyi birleştiriyor ama bu birleştirme o kurum 
veya sandıkta birikmiş olan kesenek veya 
pir imleri de beraber son geldiği yere getirmi
yor. Sadece kâğıt üzerinde bir kıdem birleştir
memi oluyor. Pirimlerin getirilmediği şuradan 
belli ki. kanunun altıncı maddesinde : «Bu ka-

î nun gereğince ilgililere bağlanacak aylık mik-
] tauna, kurum veya sandıklar, birleştirilen hiz-
| mst süraleri toplamına göre kendilerinde geçen 

hizmet süresiyle orantılı olarak katılırlar.» Be-
mekki, primler kendi yerlerinde kalıyor, ancak 
emekliye ayrılması halinde kurum, sigorta ve
ya sandık; kendisinde bulunan hizmetleri süre
sinde maaş bağlanırken orantılı olarak kaltikı-
da bulunuyor. Yani iki yerden emekliye ayrı-

1 lan bu tip bir vatandaş iki yerden maaş alacak 
kanaati bizde hâsıl oluyor. Eğer sayın komis
yon bu konuda açıklamada bulunursa, sonra
dan sigorta ile Emekli Sandığı arasında çıka
cak ihtilâflara ışık tutmuş olur, kanısındayız. 

Diğer bir konu; dördüncü maddede; «Üçün
cü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamı
na emekliye tabi kimselerin itibari hizmetleri 
katılmaz» deniyor. Burada da bir aksaklık tes-
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bit ettiğimi zannediyorum, itibari hizmet sü
releri şu kanun çıktığı ana kadar eğer o kişi 
tarafından hakkı müktesep haline gelmiş, kaza
nılmış bir hak halline gelmiş ise onu bu kanun
la hizmet sürelerinin hesabında nazara alma
mak bir haksızlık olur kanaatindeyim. Eğer 
şayet «itibari hizmet süreleri bu kanunun me
riyete girdiği tarihten sonra o işyerlerine gi
recekler için işlemez» dense daha çok doğru ola
bilirdi. Ama, bugüne kadar çalışmış hakkı mük
tesep haline gelmiş, itibari hizmet için de hak 
kazanmış bir insanın hizmet sürelerinin birleş-
tirilmesinlde, itibari hizmet sürelerini ayrı tu
tarsak büyük bir haksızlık yapmış oluruz kana
atindeyim. Bence bunlardan daha ziyade, söz
lerime başladığım sırada söylemiş olduğum 
Analılk Sigortası ve Hastalık Sigortası bakımın
dan, hizmet sürelerinin birleştirilmemiş olması 
daha çok acı bir durum yaratıyor. Emeikli San
dığı kısmını pek eleştirmedim ama, Sigorta ba
kımından anlattığı mgibi, Emekli Sandığından 
ayrılan hiç aralık vermeden Sigortalı bir işe 
geçen bir işçi hastalanırsa ertesi günü hastala
nınca Sigorta bakmaya mecbur, ancak 18 ayda 
bakmaya mecbur. Bu 18 ay içerisinde Sigortaya 
prim ödememiş, 120 günlük prim ödeme şartını 
yerine getirmemiş olduğu için o vatandaşın 18 
ay müddetle kırk para bir taraftan geliri o'lmı-
yacak ve çok mağdur olacaktır. Bu Analık Si
gortası için de aynı mahiyet arz etmektedir. 

Bilgilerinize arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, söz mü isti

yorsunuz? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz de 

kitiyorum, takririmi izah için de söz istiyorum. 
Hangi şekilde verirseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elazığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, gecenin bu 
saatinde, ne yazık ki, bu kanun buraya geldi, 
bâzı arkadaşlarımızın hakları hakikaten ihlâl 
oluyor, bağışlayın konuşacağız bu meseleyi. 

Muhterem arkadaşlarım; 228 sayılı Kanunu 
t a iil eden bu tasarı hizmetleri birleştiriyor. 
Emekli Sandığında 25 sene çalışan bir kimse 
emekliliği hak ediyor, ettikten sonra da emek
li olmadan, emekliye kendisini ayırmadan Si
gortalı oluyor. Orada da 15 sene çalışıyor ve ay
rı, ayrı iki yerden de emekli olabiliyor idi. Şim

di, yeni tasan bu hakkı kaldırmış oluyor. 
Emeklide geçen müddetle sigortada geçen süre
yi yekûn ettiğiniz zaman 40 sene oluyor. 40 se
ne üzerinden yüzde yetmiş emeklilik hakkı al
mış olacak. Halbuki, sigortada bilfiil 15 sene 
çalışan, 5 000 işgünü prim ödemiş olan kimse 
de yüzde yetmiş üzerinden emekli olacaktır, 25 
senelik adamın hizmeti boşa gitmiş olacaktır. 
Bir kimse 20 yaşında memuriyete girdi, 25 sene 
memuriyet yaptı, emekliliği haketti, sigortaya 
geçti, fakat emekliliği de almadı. Yaşı 45 tir, 
eski kanuna göre sigortadan emekli olmak için 
15 sene lâzımdır. E... yeni tasarı da 25 seneden 
sonra emekli olmadan sigortaya geçmiş ise veya 
10 sene çalışmış ise 55 yaşını bulmuştur, şimdi 
bu 55 yaşında 35 yıl çalışmış bir kimse yüzde 
yetmiş üzerinden emekli olacaktır. Bir kimse 
doğrudan doğruya sigortaya, sigortalı olarak 40 
yaşında giriyor, 15 sene çalıştıktan sonra 55 ya
şında yüzde yetmişle emekli olacaktır. E... bi
rincisi 35 sene çalışmıştır, ikincisi 15 sene çalış
mıştır. Bu, büyük bir adaletsizliğe sebeboluyor. 

Şimdi, 25 senelik çalışma farkını ne ile karşı-
lıyacağız? Emekli Sandığına tabi bir kimse 25 
senesini doldurduktan sonra emekliye kendisi
ni ayırmış ise, zaten eski kanuna göre 14 ncü 
maddeden istifade edemiyor, Sigorta da bunu 
kabul etmiyor. Sadece emekliliği hakettikten 
sonra emekli olmadan, burası çok mühim, emekli 
olmadan sigortaya geçenlerin durumu bahis 
mevzuu, bunların adedi, Sayın Komisyon bili
yorlar belki, sorarlarsa öğrenirler, Türkiye'de 
20 - 25 i geçmiyor. Adamlar Emekli Sandığına 
tabi ve 25 seneyi doldurmuş iken emekliye ayrı
lacakken karısının hastalığı, birtakım geçim sı
kıntısı, ıstırabiyle adam gitmiş, emekliye ayrıl
mamış, emekli hakkını almamış, bir taraftan 
emeklilik maaşı, diğerleri gibi yani, ayrılıp da 
bir taraftan emekli maaşı alacak, bir taraftan da 
ikramiyesini. Bunu da almamış, hiçbirini al
mamış, doğrudan doğruya gitmiş, sigortaya gir
miş. Orada 15 sene çalışmış. Şimdi, bu adamla
rın hakkı, 14 ncü maddeye göre, bir müktesep 
hak mahiyetinde olması lâzımgelir. 

Şimdi, Sayın Komisyon, bu işi biliyorlardır, 
sorarlarsa öğrenirler, 15 - 20 yi geçmez Türki
ye'de böyle insanların miktarı. 

Şimdi, bakınız en büyük adaletsizlik nasıl 
oluyor, nasıl haksızlık oluyor, kısaca hemen söy-
liyeyim, eğer kabul buyurursanız, özet olarak. 
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Bir kimse Emekli Sandığına tabi olarak 40 
yılı doldursa idi, yüzde seksen üzerinden emek
li olacaktı, tamam mı? 25, 15 daha 40 sene. Şim
di, sigortada olduğuna göre emekliliği 25 sene, 
15 sene sigortada yine 40 sene eder. E... 55 ya
şından sonraki 5 senesi için yüzde beş ihtiyarlık 
primi her sene için ödemiş olduğuna göre yüzde 
75 üzerinden emekli olacak. Burada yüzde 75 ile 
emekli olacak. Hele, 25, 10 daha 35 sene olur da 
55 yaşını geçmezse Emekli Sandığında yüzde 
75 ile olacaktır. Birisi 35 sene, birisi 40 sene. 
Sigortada ise, şimdi 25 sene, 10 sene; 35 yaşı 
dolduğu zaman yüzde yetmiş üzerinden emekli 
olacak. Sonra bu emekliye ayrılırken Sandığa 
tabi olsa idi, 35 seneden sonra 15 ikramiye ala
caktı, sigortada ise ikramiye yoktur. Bu itibarla 
bu insanlar hakkında bir haksızlık oluyor. Bun
ların adedi de çok az imiş, ben bir takrir ver
dim, diyorum ki bu 14 ncü madde ile müktesep 
hak kazananlar bu istisnaya tabi tutulsun, tak
ririm okunacaktır, iltifat etmenizi istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Köker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde 
izahatımı mümkün olduğu kadar kısa tutmağa 
çalışacağım. Evvelâ, Sayın C. H. P. sözcüsü ar
kadaşımızın bir beyanına arzı cevabetmek isti
yorum. 

Bu kanunla gerek Emekli Sandığı, gerek
se Sosyal Sigortalardan bağlanacak maaş nis-
betlerinde her hangi bir değişiklik getiren bir 
hüküm yoktur. Her iki kurum tarafından bağ
lanacak maaş nisbetleri % 70 ten başlamakta, 
%80 e kadar çıkmaktadır. Keza birleştirilen 
hizmetlerle ilgili 10 ncu madde, 5434 sayılı Ka
nundaki hükümlere paralel şekilde kaleme alın
mış yeni bir hüküm getirmemektedir. Bu itibarla 
kendilerinin görüşüne iştirak etmek mümkün 
değildir. Sayın Güvenç arkadaşımızın ifade 
ettikleri hastalık ve analık sigortası mevzuunun 
bu kanunla ilgisi olduğu kanaatinde değiliz. 
Bu kanun Sosyal Sigortalarda ve Emekli San
dığında geçmiş olan hizmetleri tevhidetmek 
maksadını matuf güden bir kanundur. Bundan 
sonraki geçişlerdeki, durumlar, analık ve ihti
yarlık sigortalarının ayarlanma şekli 506 sayılı 
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Kanunla ancak düzenlenebilir, bu kanun metni 
ile alâkalı bir husus değildir. Bu hususu da 
tesbit ettikten sonra Sayın Ağaoğlu'nun bir su
ali var, o hususa arzı cevabetmek istiyorum. 

Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ti
caret odaları, sanayi odaları, borsalar veya 
bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin 
malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yap
mak üzere kurulmuş bulunan emekli sandık
larının mevzuatına tabi olarak geçen hizmetleri 
ile emekli kanunlarına veya malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmet
ler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesi gereğince birleştirilmekte 
olduğundan bu gibi sandıklarda geçen hizmet
ler de bu kanuna göre birleştirilecek ve intibak
larında nazara alınacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, yine "Sayın 0. H. 
P. sözcüsü arkadaşımız emeklilik ikramiyesi 
mevzuuna da temas ettiler. Emeklilik ikrami
yesi 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na göre genel veya katma bütçelerde özel ida
reler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve teşebbüsleri gibi resmî sektörden aylık veya 
ücret alanlara Devletçe, hizmetlerinin karşılı
ğında ve bir atıfet mahiyetinde olmak üzere ve
rilmekte olduğundan bu espiriye uygun ve 
hükme paralel olmak üzere ve Sosyal Sigorta
lara tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi 
vazifelere geçenlerin Sosyal Sigortalara primi 
verilmek suretiyle resmî sektörde (E) cetve
linde yevmiye veya mukavele ile geçen süreler
le, T. C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen sü
reler toplamı 5434 sayılı Kanuna göre emek
lilik ikramiyesi verilmesine müsait bulunanlara 
emeklilik ikramiyesi sandıkça ödenecek, ku
rumlarından da sandıkça tahsil olunacaktır. 

5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunla Emek
li sandıkları ile Malûllük, ihtiyarlık ve ölüm 
Sigortalan kanunlarına tabi olarak geçen sü
relerin bâzı kayıt ve şartlarla birleştirilmesi ön
görülmüş ise de, mevcut hükümlerle arzu edi
len sosyal 'adalet sağlanamamış, haklı şikâyet ve 
mağduriyetler önlenememiştir. 

Bu şikâyet ve mağduriyetleri gidermek, sos
yal güvenlikten eşit hak ve imkânlara sahibol-
mak, sosyal adaleti daha geniş ölçüde sağlamak 
amaciyle bu kanunda bâzı değişiklikler yapıl
ması zorunlu görülmüş, görüşülmekte bulunan 
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Diı kanunla bunların giderilmesi ve daha geniş 
imkânların sağlanması öngörülmüştür. 

Kanun yapılan bu değişikliğe göre: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ta

bi vazifelerden Malûllük, İhtiyarlık ve ölüm Si
gortaları kanunlarına tabi işlere veya bu işler
den Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ta
bi vazifelere geçenlerin, bu hizmetleri kayıt
sız ve şartsız olarak birleştirilecek, hizmetlerin 
tamamı, son bulundukları yer, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi va
zife ise 5434 sayılı Kanun, Sosyal Sigortala
ra tabi iş ise 506 sayılı Kanun gereğince kıy
metlendirilecek, haklarında ona göre işlem ya
pılacaktır. 

b) T(. C. Emekli Sandığına tabi vazifeler
den ayrılmış, emeklilik keseneklerini almış ve
ya bu kesenekleri zamanaşımına uğramış olan
lardan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi işlere geçenlerin, bu paraları sandığa ©di
yebilmeleri ve sandıkta geçen hizmetlerini say-
dırabilmeleri için, bunlara daha geniş imkân
lar tanınmıştır. 

c) 506 sayılı Kanuna tabi işlerden T. C. 
Emekli Sandığına tabi \razifelere geçenlerin, 
Sosyal Sigortalara primi verilmek suretiyle ge
çen sigortalılık sürelerinin tamamı, bunların, 
emeklilik keseneğine esas aylıklarının teshitin-
de nazara alınmak suretiyle dairelerince inti
bakları yapılacak, buna göre de emeklilik kese
neğine esas aylıkları yükseltilecektir. 

ç) Emeklilik ikramiyesi, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa göre, genel veya kat
ma bütçelerle, özel idareler, belediyeler, ikti
sadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri gibi res
mî sektörden aylık veya ücret alanlara, Devlet
çe hizmetlerinin karşılığında ve bir atıfet ma
hiyetinde olmak üzere verilmekte olduğundan, 
bu espriye uygun ve hükme paralel olmak üze
re de Sosyal Sigortalara tabi işlerden T. C. 
Emekli Sandığına tabi vazifelere geçenlerin, 
Sosyal Sigortalara primi verilmek suretiyle res
mî sektörde (E) cetvelinde, yevmiye veya mu
kavele ile geçen sürelerle T. C. Emekli Sandığı
na tabi olarak geçen süreler toplamı, 5434 sa
yılı Kanuna göre emeklilik ikramiyesi verilme
sine müsait bulunanlara, emeklilik ikramiyesi 
sandıkça ödenecek, kurumlarından da sandıkça 
tahsil olunacaktır. 
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Buna göre de resmî sektör dışında özel sek
törde geçen ve primi verilen sigortalılık süresi, 
emeklilik ikramiyesi verilmesine esas tutulan 
hizmet süresi toplamında nazara alınmıyacaktır. 

örneğin; Bayındırlık Bakanlığında emekli
liğe tabi bir vazifede 7 yıl, Malûllük, ihtiyarlık 
ve ölüm Sigortalarına tabi olan karayollarında 
yevmiye ile 5 yıl, Devlet Plânlama Teşkilâtın
da mukavele ile 4 yıl, iller Bankasında yevmi
ye ile 5 yıl, Sümerbankta yevmiye ile 6 yıl ça
lıştıktan sonra İmar ve İskân Bakanlığında 
emekliliğe tabi bir vazifeye tâyin edilip, bura
da da 3 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrıla
cak olan bir kimseye, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalara tabi 
olarak geçen bu hizmetleri toplamı 30 yıl üze
rinden 5434 sayılı Kanun gereğince emeklilik 
ikramiyesi ödenecektir. 

Bu kimsenin, sigortaya tabi hizmetlerinden, 
6 yıl resmî sektör dışında, iş Bankası, Vakıf
lar Bankası gibi veya tüzel kişilere ait işyerle
rinde geçmiş olsa, bu süre eylık bağlanmasında 
nazara alınmakla beraber emeklilik ikramiyesi 
verilmesinde esas olan hizmet süresine dâhil 
edilemiyeceğindon bu kimseye emeklilik ikra
miyesi de verilemiyecektir. 

d) Emeklilik ikramiyesi verilmesinde, res
mî sektörde çalışan ve primi verilmek suretiy
le geçen sigortalılık sûresi nazara alınmakta 
olduğundan buna paralel olmak ve ileride emek
lilik ikramiyesi verilmesinde nazara alınmak 
üzere de ancak Sosyal Sigortalara tabi islerden 
T. C. Emekli Sandığına tabi vazifelere geçen
lerin resmî sektörde (E) cetvelinde, yevmiye 
veya mukavele ile ve Sosyal Sigortalara tabi 
olmaksızın (Primi verilmeden) geçen süreler 
borçlandırılmak suretiyle emekliliklerinde fiilî 
hizmet olarak sayılacaktır. 

Bu hususu da tesbit ettikten sonra Sayın 
Hazerdağlı'nnı vermiş oldukları misâle temas 
etmek istiyorum. Bayın Hazerdağlı'nnı bahset
tikleri durumda olan bir zat komisyonumuza teş
rif ettiler. Kendilerinin durumu şu: Muhtelif 
arkadaşlarımıza da mektup göndermişlerdir, 
isim zikretmeden durumu açıklamak mecburiye
tindeyim. Kendileri 25 yıl Bayındırlık Bakan
lığında maaşlı mühendis olarak hizmet gördük
ten sonra gene Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâ
tında 140 lira yevmiye ile çalışan bir mühendis-
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tir. Zannediyorum, bize bahsettikleri ""s1 11 
simiz bıı arkadaşımızdır, veya başkasıd *• ba 
arkadaşımızdan ben misal vermek istij o ± -> 
25 yıl Emekli Sandığına tabi vasife göıd1 

sonra 10 yıldan beri de Sosyal Sigortala" * 
olarak hizmet görmektedir. Bayat bıı ar1 a 
rnız 25 yıl Devlete hizmet gördükten cc 
Emekli Sandığından kendisine maa°» bağ la r^ " 
oba idi % 65 nisbetinde maa?. bağlanacak ve 
g-rdûğü hizmet müddeti kadar da kendisine ik
ramiye ödenecek idi. Şimdi tetkik etmekte ol
duğumuz kanun ile bu arkadaşımız halen Sos
yal Sigortalarda çalıştığına göre her iki. ümmeti, 
yani 25 yıl ile 10 yıllık kizmen 35 yıl olarak 
hembedilenpk ve 3^ yıl karşılığı % 75 nisbetin-
cc *e 'd*sı r Z 620 Lra <i.rc ^e1 Î \ J \ r "1 \"»c 
gn~e, S O T F J b . r t o l a ı ^ ı S 603 l^ın±ı % 75 , 
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İLİ? _MJ— buyurun e'crd ^ 
SALİH HA3EEDAĞLI (Elâzığ) — Efen

dim; ben konulmalarımda bu 14 noü maddenin 
bir müktesep hak mahiyetinde olması lâzımgelir, 
diyorum. Çünkü, kanunla bir hak tanımış, bu 
durum müktesep hak mahiyetinde olmaz ise. 

/-i "V^t* ı 1 "i 

-e e JL\ 

t } o 
T O ' 

w l x . I 1 İL ^3U, 
! " n " S 'nü lomis-

vr S ra ^ iThim 
-ı biZ ^ ı "' sene si-

a ' " _, ~ ı i 7 \ ı v l ı olu-
"" j a r ı stı0ı n ^G °0 ıse-

1 j ~> ' 7 c d e v i m d i r ? 
~Z x. > T ! ıT ı azd ı - a ha-v tu
talım. 

B_.r:.ŞKAH — Komisyon Başkanı suale ce
vap yeriniz, efendim. 

€;EÇİöi KOMİ3YG2T BAŞKAITI YİĞİT Kö-
KEE (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Ha-
zeriağlı, yanılmıyorsam, 223 sayılı Kanunun 
14 nnü maddecinden bahsediyorlar. 228 sayılı 
Kprun"n 14 rcü maddesini aynen okuyorum. 

*"\-~^ie ı ' v kanuna tevfikan birleştirilmek-
c1"'' "> """oya sandık kanunlarından her han-
r' '• ^ {Pe . J S aylık bağlanmasına müstahak 
ok •" " "t',"7ilı talepleri halinde, alâkalı ka-

" , v ı •• " dairesinde aylık bağlanır.» «Ay-
1 "} " ^ ^ .» diye bir hüküm yok. «Bu gibiler 

Î ,0V'— j , kanunun hikmetlerin birleştirilnıe-
, - ıri{ ^ j-ij hükümleri uygulanması kanun 

" '-i " i v ° ' a 

- ' • — - "ZSRDACrLI (Elâsıt) — Emek-

~ „I t T OMİSYON BAŞKAMI YİĞİT Kö-
*" ' ı J " la) ~~ Hayır, öyle bir hüküm yek, 
r - r^ ^ : m maddeyi, Sayın Hazerdağlı. 

""•: e "^<J ' '. kanuna tevfikan birlestirilmeksi-
2iı ~.w0 x •" eya sandık kanunlarından her hangi 
bı • A u r r 'dık bağlanmasına müstehak olan-
)ı -• " n l lepler^. halinde, alakalı kanun hü-

1 nfls aylık bağlanır. En gibiler 
) '"• ^Ca ' 1 "'anıınun hismetleriıı birlegtiriime-
bi: ^ ı r " 'kk hükümleri uygulanmaz.» 228 sa-
- ' » r „„n .- 14 ncü maddesinde mütaaddit ma-
? ' - " ^ • - ' " r m a mûtaallik bir hükme ben raolı-
ya - " « 3'i itibarla Sayın Hazerdağiı'nın fik-
r ^ 3 T- ı? r ı jmkün değildir, arz ederim. 

3 L^E Z" — Sayın Güvenç, buyurunuz, so-
ı . - ' - r 1 az= 

v .Ik"» GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
ü',) -— Sayın Başkan, konuşmalarım arasında 
demiştim ki, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta
lar Kurumundan aylık bağlanıma, orantılı ola
rak hizmetlere katkıda bulunulacağı için, iki 
yerden ayrı ayrı maaş alabilme kanısı vardı. 
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Komisyon nasıl sigortaya nakletmiş ise. Emekli 
Sandığı da hizmetleri tüm olarak sigortaya ve
rebilecektir. Şimdi, emekliye ayrılan bir va 
tandaş bir kısmını Sosyal Sigortalardan, getirip 
Emekli Sandığından mı aylığını alacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-

KER (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Gü
venç arkadaşımızın sorduğu hususa arzı cevap 
ediyorum. Karşılıklı prim iadesi veya kesenek 
iadesi sandık ve kurum arasında mevzuubahis 
değildir. Hizmetler hangi müessesede veya ku
rumda tevhidediliyorsa, yani Sosyal Sigorta
larda tevhidediliyorsa maaşı Sosyal Sigorta
lar, Emekli Sandığında tevhidediliyorsa maaşı 
Emekli Sandığı ödiyecektir, tek maaş ödenecek
tir. 

Bir de demin sormuş oldukları bir husus var, 
buna cevap verememiştim, şimdi hatırladım, iti
barî hizmetten bahsetmişlerdi Sayın Güvenç, ilk 
konuşmalarında. Sosyal Sigortalar mevzuu hak
kında itibarî hizmet yoktur, bunu da arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Ben de aynı 

konuyu söyliyeeektim. Bâzı hizmetlerin nite
likleri ve özellikleri dolayısiyle hususiyetleri 
vardır. Meselâ; harb sanayii fabrikalarında ça
lışan işçiler çalışma süreleri içerisinde itibarî 
hizmet olarak bir kıdem zammı alırlar, Bir bu
çuk sene çalışan işçi iki sene çalışmış sayılır. 
Şimdi, kanunun 4 ncü maddesine göre bu hakları 
zail olacak mıdır? Yoksa devam edecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın, Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Devamla) — Gerek eskiden, Sayın Sayın 
Küçük'ün bahsettiği şekilde, itibarî değil, bu fi
ilî hizmet zammıdır, fiilî hizmete dâhildir. Hiz
met zammının sahibi olan Sosyal Sigortalar 
mevzuatına tâbi işçilerimiz ve gerekse Emekli 
Sandığında fiilî hizmet zammı bulunanlar kar
şılıklı olarak müesseselerden sorulduğu zaman 
bu hizmetler yekûn olarak bildirilecektir, bun
ların her hangi bir şekilde zararı mevzuubahis 
değildir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tasarının tü
mü üzerinde başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarmza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri 
okutuyorum. 

Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı 
Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 ncı mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli 
sa.ndıklan kanunlarına tabi çeşitli işlerde ça
lışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süre
leri birleştirilir. 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya 
sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ
lanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Madde 4. —- 3 ncü maddede belirtilen hiz
met süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimse
lerin itibari hizmetleri katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin 
güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üzerinden 
hesaplanan hizmet sürelerinin aya tahvilinde de 
her 30 gün bir ay addolunur. 

Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre he
saplanacak aylık miktarının tesbitinde, sandık 
kanunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas 
teşkil eden kazançlar da sigorta primlerinin he
sabına esas tutulan kazançlar gibi nazara alı
nır. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere 
bağlanacak aylık miktarına, kurum veya san
dıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına 
göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle oran
tılı olarak katılırlar. 

Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hiz
metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin 
emeklilik kesenekleri geriverilmez. 
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Ancak : 
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık

tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış 
olup, birinci maddede yazılı işlerden birine gi
ren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, al
dıkları kesenekleri : 

a) istekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarihinden en az 6 ay önce, 

b) Kurumlarınca re'sen (malûllük ve yaş 
haddi dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
itibaren en geç 12 ay içinde ve eşit taksitlerle. 

Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, 
aldıkları günden yatıracakları güne kadar he
saplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan, aldık
ları sandığa ödenmiyenlerin; 

B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış 
ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bu
lunanlardan, 1 nci maddede yazılı işlerden biri
ne giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan 
zamanaşımına uğrıyan kesenekleri, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendi
leri veya dul ve yetimleri tarafından toptan, 
ilgili sandığa ödenmiyenlerin; 

C) Sigorta ve sandık kanunlarında belirti
len tahsis haklarından faydalanmış veya bu 
hakları kaybetmiş bulunanların, 

anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü 
maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara 
alınmaz. 

Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlana
cak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, bu 
aylıkları bağlıyan kurum veya ilgili sandık 
mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince birleştirilen hizmet süreleri toplamı 
T. C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmasını ge
rektirmesi halinde, birleştirilen hizmet süreleri 
toplamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hak kazandıkları takdirde emek
lilik ikramiyesi ödenir, özel sektörde çalışmış 
olanlara bu hüküm uygulanmaz. 

Ancak; 
ilgiliye her ne suretle olursa olsun evvelce 

kıdem tazminatı ödenmişse, bunun tutarı emek
lilik ikramiyesinden düşülür. 

Madde 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu 
kanunun uygulama şekli, Maliye ve Çalışma 

bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte göste
rilir. 

Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Mali
ye Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Sıra takrirlere geliyor efendim. 

Şimdi, 1 nci maddenin fıkraları mahiyetin
de olan 228 sayılı Kanunun maddeleri üzerin
de verilmiş önergeler var. 3 ncü madde üzerin
de verilmiş olan önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1342 sıra sayılı tek

lifin 3 ncü maddesinin «Ancak hizmet süreleri 
toplamının aylık bağlanmasını icabetttirmemesi 
halinde bu kanun hükümleri uygulanmaz» fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takrir üze
rinde söz istiyen sayın üye? Yok. ıSayın ko
misyon ve Hükümet? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Dördüncü madde üzerinde bir takrir var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1342 sıra sayılı tek

lifin 4 ncü maddesindeki «3 ncü maddede be
lirtilen hizmet süreleri toplamına, emekliliğe 
tabi kimselerin itibari hizmetleri katılmaz» 
fıkrasının çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen? 
Yok. Hükümet ve komisyon? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Onuncu madde üzerinde bir takrir var, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi veya kadlırılması hakkındaki ta
sarının 10 ncu maddesinin (0) bendi, haksızlık 
ifade ettiğinden, aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Madde 10. — C) Sigorta ve Sandık kanun
larına göre emekli aylığı bağlanmış bulunan
ların, anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü 
maddeye g-öre yapılacak birleştirmede nazara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Takririnizi izah için buyurun, 
Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, pek hayırlı bir kanun ta
sarısının, gecenin bu saatindeki görüşülmesinin 
hedefini, anlıyorum. Biran evvel bu kanunu 
çıkaralım diye. Bu arz ettiğim madde üzerinde 
Emekli Sandığı temsilcisi arkadaşımla da gö
rüştüm. Ama, bir türlü bu haksızlığı ruhuma 
sindiremedim. 

Şimdi, bir kimse Emekli Sandığına tabi bir 
hizmette 10 sene çalışıyor, istifa ediyor, gidi
yor sigortaya tabi oluyor, sigortalı bir hizmet
te çalışıyor. Bu kanundan istifade ederek, 
Emekli Sandığında geçen 10 senesini sigorta 
hizmetlerine ekletebiliyor. Bir kimse Emekli 
Sandığına tabi bir hizmette çalışıyor. Kendi 
iradesine bağlı olmıyan şekilde hasta oluyor. 
Ve o mevzuata göre iki ay müddetle hasta ol
duğu için kendisine, müddetini dolduramadığı 
için, emekli muamelesi de tatbik edilemiyor. 
Toptan ödeme yapıyorlar ve haydi bakalım di
yorlar. Adam gidiyor sıhhatini buluyor ve bir 
sigortalı müessesede iş buluyor. Şimdi, buraya 
konulan, niçin konulmuş, nasıl konulmuş, bu 
kadar haksızlık nasıl meydana gelmiş insan şa
şıyor. Gidiyor bu sefer, «Hayır sen iradenle 
istifa etmedin. Tanrı sana bu hastalığı verdi. 

Memurin Kanununa göre; iki aylık dar bir 
müddet var, onun da cezasını çekeceksin, se
nin bu müddetini saymıyacağız» gibi bir hüküm 
getiriyor. Ve bu, ciddî surette haksız bir hü
kümdür. Cumhuriyet Senatosunun bu gibi hak
sızlıklara eğilmesi lüzumuna yürekten inanıyo
rum. 

Bana, Emekli Sandığı temsilcisi; «Bu, 506 
sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmak sure
tiyle halledilir» dediler. Evvelâ, ona kendimi 
alıştırmak istedim, ama düşündüm, yani bu bir
leştirmeleri, bu eklemeleri bu görüşmekte ol
duğumuz kanun meydana getiriyor. Yani bu 
kadar büyük haksızlığı, kanunun bir daha 
Millet Meclisine giderek bir iki gün sonra çık
ması pahasına da olsa, Cumhuriyet Senatosu
nun yüce dikkatlerinde tutacağını ve bu hak
sızlığı gidereceğini ümidediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, bu hususta izahat 

verecek. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Alp
aslan arkadaşımızın ifade ettikleri misalin hâ
dise ile alâkası olmamak gerekir. Şöyle arz et
mek istiyorum : Emekli Sandığına tabi olan bir 
memur rahatsızlığı sebebiyle malulen emekliye 
ayrılabilir. Eğer hastalığı salâh bulmuş ve bu
nu bir sağlık kurulu raporu ile tevsik edebili
yor ise, Emekli Sandığı Kanununun, 5434 sa
yılı Kanunun 47 ve 98 nci maddeleri gereğince, 
yeniden Emekli Sandığına tabi bir hizmete dön
mesi mümkündür. Bu noktayı tesbit ettikten 
sonra, ben de Emekli Sandığı temsilcisi arka
daşımın ifade ettiği gibi, Sayın Alpaslan'ın 
ifade ettikleri ve bir eksik olarak gördükleri 
husus; ancak 506 sayılı Kanunun tadilinde, ki 
bu tasarı da yanılmıyorsam emeklilik yaşları
nın ayarlanması sırasında burada beyan edil
mişti. Yeni, geniş bir tasarı Yüce Meclislerin 
tetkikine sunulmak üzeredir, yapılacak bir de
ğişikliktir. Bu itibarla teklife iştirak edeme
diğimizi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Millet vekili) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAH — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 
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Onuncu madde üzerinde bir takrir dalıa var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 1342 sıra sayılı ka
nun teklifinin 10 ncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederini. 

Gaziantep 
Salih Tanyeli 

Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hiz
metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin 
emeklilik kesenekleri geri verilmez, Ancak: 

A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış olup 
birinci maddede yazılı işlerden birine giren ve 
bu işlerde çalışmakta olanlardan aldıkları kese
nekleri, 

a) istekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarikinden en az altı ay önce aldık
ları günden yatıracakları güne kadar hesaboiu-
nacak % 5 faizi ile birlikte toptan, 

b) Kurumlarınca re'sen (malûllük ve yaş 
haddi dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
itibaren ve aldıkları günden yatıracakları güne 
kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte en geç 
12 ay içinde ve eşit taksitlerle, kendileri veya 
dul ve yetimleri tarafından aldıkları sandığa 
ödenmiy enlerin, 

B) Emekliliğe tabi görevlerden kesenekle
rini almaksızın ayrılmış ve geri alma hakisi da 
zamanaşımına uğramış olanlardan, birinci mad
dede yazılı işlerden birine girip veya bu işler
de çalışmakta olup da kesenekleri faissiz ola
rak (A) fıkrasında yanlı süreler ve esaslar içe
risinle kendileri veya dul ve yetimleri tarafın
dan ilgili Sandığa ödenmeyenlerin, 

O) Sigorta ve Sandık kanunlarında belirti
len tahsis haklarından faydalanmış veya bu 
haklan kaybetmiş olanların, anılan devrelere 
ait hizmet süreleri 3 noü maddeye göre yapıla
cak bir birleştirmede navara alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeli, buyurun takri
rinizi izah edin efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, takririmin mevzuu 
şudur: 10 ncu maddenin bu fıkralarında yapıl
masını istediğim değişiklikler zaruridir. Aksi 
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takdirde Mecliste yapılmış, dul ve yetimlere bir 
atıfet teşkil etmiş olan 12 ay ve eşit taksitle 
odsme prensibi son fıkradaki «toptan» kelimesi 
ile ortadan kalkmaktadır. Gerçekten bu mad
denin Meclis Geçici Komisyonundaki yazılış tar
zında ve küçük (b) fıkrasındaki 12 ay içinde 
ve eşit taksitlerle hükmü yoktur. Bunun Mec
liste ilâve edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
itibarla burada «12 ay içinde ve ent taksitlerle» 
dendiğine göre artık son fıkradaki «toptan» ke
limesi manasız kalıyor. Bu «toptan» kelimesi
nin (a) fıkrasına aidolması vo en as 6 ay önce 
aldıkları tarihten itibaren hesaplanacak % 5 
faizleri ile - toptan oraya raci olacak - diğer 
% 5 faizle birlikte 12 ay içinde ve eşit taksit
lerle ödenecek eğer bu tadilât yapılmazsa, arz 
ettiğim gibi, Mecliste yapılmış olan atıfet orta
dan kalkmış olacaktır. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAM — Komisyon vo Hükümet iştirak 

ediyor mu efendim?., 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

15 nci maddeye ait bir takrir var, okutuyo-
tum, 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 12 . 1 . 1961 tarih 

ve 228 sayılı Kanunun Msı maddelerini değiş
tiren teklifin 15 nci maddesindeki: «Özel sek
törde çalışmış olanlara bu hüküm uygulanmaz.» 
ihtirazi kaydının maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim, 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN .— Takrire Hükümet ve Komis
yon iştirak ediyor mu efendim?.. Komisyon ve 
Hükümet takrire katılmıyor. Takriri oylavım-
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 223 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmr-iir : 

Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi is
lerden T. O. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle ge-
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çen hizmet sürelerinin tamamı, emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınır. 

1046 sayılı Kanun (açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aym 
kanuna göre yeniden intibakları yapılmak su
retiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Sigorta kanunlarına tabi iş
lerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmıyan 
ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli hizmet
leri, T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz, bir hususu arz etmek istiyorum. 
2 nci maddenin oylanmasında bir yanlışlık ol
du. Ek madde 1 ve ek madde 2 şeklinde iki 
madde olarak oylanması iktiza ederdi. 

BAŞKAN — Fıkra olarak oylamış olalım. 
2 nci maddeyi ek 1 ve ek 2 maddelerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir : 

Geçici madde — Halen T. C. Emekli Sandı
ğına tabi görevlerde çalışanların, sigorta ka
nunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hakkın
da ek birinci ve ek ikinci madde hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarıya bir geçici madde eklenmesine dair 
bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun ve aşağıdaki mad

denin geçici madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 
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Geçici madde : 
Bu kanunun meriyete girdiği tarihten ön

ce 228 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğin
ce emekliliği olup emekliye ayrılmadan Sigorta
ya tabi olanlar hakkında bu kanun hükmü uy
gulanmam. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu efendim?. Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Madde 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11, 14, 
geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
beden aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istjyen saym üye var mı? Yok. Tasarının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı ka
nunlaşmıştır 

1356 ve 1357 sıra sayılı kanun tasarılarının 
açık oylamasına oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/3) Cumhuriyet Senatosu (1/1051) (S. Sa
yısı: 1288) (Devam) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın tümü üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere isimlerini yazdırmış arkadaşları okuyo
rum : 
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Sayın Madanoğlu, Sayın Pestile i, Sayın ismen, 
sayın Tüzün, sayın Ucuza!, sayın Hazerdağlı, sa
yın Karaağaçlıoğlu, Sayın Altan, Saym Hazer, 
Sayın Özmen. 

Daha önce kabul edilmiş olan Danışma Ku
rulu kararımıza göre kişisel görüşlerin bildire
cek olan sayın üyeler 30 dakika üzerinden konu
şacaklardır. Ona göne konuşmanızı ayarlamanı
zı istirham edeceğim. 

Buyurun sayın Madanoğlu. 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. .Ü) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 1970 
yılı toparlanma yılı olacakmış, toparlanacak-
mışız artık. 1969 bütçesi 2 milyarın üstünde 
açık verecek. Nakit açığı 5 milyarı bulacak. 
Tedbir alınmazsa 1970 bütçesinin açığı 3 mil
yara çıkacak. Nakit açığı 7 milyarı aşacak açık
lar geniş ölçüde Merkez Bankası kaynaklarınca 
Banknot Matbaası çalıştırılarak kapatılıyor. 1969 
da bir milyar lira bu yolda yani para basılarak 
sağlanmıştır ve Merkez Bankasının açıktan fi
nansmanı 5,5 milyarı bulmuştur. Fiyatların yük
selip, hayat pahalılığının artması bu yüzden
dir. Dış ticaretteki tıkanıklık da para değerinin 
düşmesinden ötürüdür. Bu çekinceli gidiş, Mali
ye Bakanlığının bir raporunda şöyle belirtil
mektedir: Böylesine olumsuz bir gelişme para
mızı elde savrulan bir meta halime getirebile
cek istidat taşır. Ekonomik gelişmemizi top 
yekûn felce uğratabileceği gibi Türk parasının 
dışa karşı müdafaasını da imkânsız kılabilecek-
tii". Bütçe harcamalarını keserek, kamu yatırım
larını kısarak girişilecek toparlanma bir yandan 
hizmetleri akasatacak, öte yandan özel kesim ya
tırımlarım daraltacak, ayrıca işsizliği önemli 
ölçüde artıracaktır. Yeni vergiler, hemen gelirse 
dönüşmesi için ylıe adaletsiz vasıtalı vergiler 
olacak, yük yine darlıklılarm sırtına vurula
caktır. 

Toprak ağaları vergilendirilemiyecek. itha
lât, ihracat ağalarının % 150 kârları, 100 liralık 
malı 200 liraya satmaları, 5 milyarlık bir itha
lâtta 7,5 milyar kazanmalarına karşılık ödedik
leri az biraz yasak savma vergisi değiştirile-
miyeeek. Arsa, toprak, konut spekülâsyonları 
da görmemezliktan gelinecek. Devlet, Plânla
ma Teşkilâtının 1963 yılını esas alan gelir da
ğılım araştırması ile bulduğu 15,9 milyarlık ver
giden gizlenen gelirin de üstüne gidilmiyecek. 

Kısacası vergi kaçakçılığı, vergi ziyaı olarak 
kalacak ve enflâsyonist politikanın da antienf-
lâsyonist politikanın da faturası yine yoksul 
halka ödettirilecektir. Toparlanma budur. Üs
telik bu toparlanma dış ödeme güçlükleriyle 
de toslayacaktır. Bu yıl 135 milyon dolar borç 
ödenecektir. Para fonuna yapılacak ödemeler 
bu 135 milyonun dışındadır. Üstelijk yeniden 
borçlanma olanakları da> Amerikan yardımları 
da çok sınırlanmıştır. Ham maddesi, yedek 
parçası, makinası ve teknik bilgisi ile kökü 
dışarda göstermelik sanayiin yıllık ithal ihtiya
cı 7 milyarı buluyor. Yerinde sayan ihracat 
ise 5 milyarda duruyor. Bu durumda ham 
madde ve malzeme sıkıntısı ile £ireojk dalların 
^kapılarını kapamaları ya da üretimi kısmala
rı kaçınılmaz görülüyor. Kamu harcamaları
nın kısılması ve vergi artırımı da iç talebi fren-
liyecek, durgunluğu büsbütün artıracaktır. 
100 bin işçinin getirdiği 130 milyon dolar hızır 
gibi yetişmiştir ama 1970 işçi ihraç programın
da kalifiye işçi % 60 m üstündedir. Ülkenin 
kalifiye işçi açığı 389 bin itken bu dışarı ka
çan yüzde 60 için 1970 programı şöyle demek
tedir: «Yatırımları engelliyeoek, dolaylı yoldan 
işsizliği, artıracak.» 

Son üç yılın kalkınma hızı yüzde 7 nin al
tındadır. Millî gelir hesaplarının fiyat yükse
lişlerini tam yansıtmıyan endeksler yüzünden 
millî gelir artışları abartmacı çıkmaktadır. Hız 
gerçekte yüzde 5 in altındadır. Nüfusun yüzde 
3 artışı karşısında bu yerinde saymak demektir. 
Bu yargıyı birçok plâncı paylaşmaktadır. Top
rak, ithalât ve ihracat ağalarından aracı ve te
fecilerden bankerine, ambalâjcısına, montajcısı
na kadar uzanan tutucular, ortaklığı üstünlüğü
nü sürdürdüğü sürece ülkenin kalkınmasına ola
nak yoktur. «Biz, kendi kendimize kalkmama
yız, bizi Ortak Pazar kaffkındırır» yollu, görüş
ler hazırlık döneminden hemen geçiş dönemine 
geçilmesini gerektirmiştir. Ortak Pazar yöneti
cileri borç ariyan Türkiye'yi kredi yemiyle çen
gellerine takarlarsa kalkınmadan kesin olarak 
umudu kesmek gerekir. Kalkınmaya, kaynakla
rın seferber edilmesi, gerçek sanayileşmeye, baş
ta toprak reformu olarak, köklü devrimlere ve 
miMîleştirmelere giderek varlıklı ve olanaklıla
rın israf ettikleri değerleri kamu kesiminde top-

| lıyarak uygulaması zorunlu bir plânlama ile 
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devletçi bir güdüm içinde ağır sanayii kurarak, 
tarımı büyük birimler halinde moderaleştirerek 
erişilir. Sorumsuzca açılıp saçılmanın sonucu 
olarak bezginlik genişlemekte, toplumsal huzur
suzluk derinleşmektedir. Türkiye'de bugün -tu
tucu güçlerin göstermek istediği biçimde bir aşı
rı sağ, sol kavgası yoktur. Ülkenin çağdaş uy
garlığa ulaşmasını, sosyal denge içinde hızla 
kalkınmasını engelliyen birkaç dolar uğruna 
bağımsızlığı satışa çıkaran tutucular üstünlü
ğüne karşı uygar, kalkınmış Türkiye istiyen, 
ulusal ordu özliyen Atatürk devrimcilerinin sa
vaşı vardır. Bu savaş baskılama ile durdurula
maz. Bilinçli gençlik Mao'nun, Castro'nun değil 
Atatürk'ün yolundadır. Aşırı sağ emperyaliz
min, yabancı sermayenin uydusu, işbirlikçilerin 
ekonomik ve politik gücü yöneltenlerin ta ken
disidir. Diyanet işlerinde yuvalanmış ajanlar, 
nurcular, Süleymancılar, bu ortakların bilinçli, 
bilinçsiz işteşleridir. Aşırı sağ, Vahdettin'in 
Mustafa Kemal'i bolşevikle suçlaması gibi dev
rimcileri aşırı solculukla karalamaya çalışıyor. 
Aşın sağı, aşırı solu da temizleyelim aldatma
casına kanmak, dıştan destekli tutucuların yar
dımcısı olmak demektir. 

Gençliği horlayan aymazlar, tutucu güçlerin 
koşutuna düştüklerini anlamak istemiyorlar, Ab-
dülhâmii, asker» - sivil, yüksek öğrenim gençli
ğini aşırı ne saymıştı. Kafiyeler kullanıp sürgün
lerle ihramlarla arıtmaya kalkışmıştı. Ama, bu? 

aşırı ucun bir silkmi-iyle yıkılıp gitti. Girişilen 
eylem aşırılık değil, Atatürkçülüktür. Ulusçu
lukta aşırılık, yurtseverlikte aşırılık, bağımsız
lıkta aşırılık Atatürk'çe bir aşırılıktır. Atatürk'-
çü gençliğin kurşunlanması; öğretmen kıyımı, 
harbiyeîi kıyımı çıkar yol değildir. Tarihten 
ders almıyanlarm da sonu bellidir. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. ve Millî Birlik 
Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —- Sayın Pestilci .. Yoklar. Sayın 
İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; sözlerime Adalet Partisi 
iktidarının izleye geldiği ekonomik politikanın 
bâzı temel unsurlarını belirterek ve bunları eleş
tirerek başlıyacağım. 

Bilindiği gibi A. P. iktidarının temel ekono
mik görüşü, özel sektörcülük, yarı kapitalizm
dir. Buna uygun olarak Demirel hükümetleri 
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memleketi kapitalist yoldan yani bir avuç ser
mayedar müteşebbis eliyle kalkındırma çabaları 
içine girmişlerdir. Bu maksatla kredi politikası, 
vergi politikası, bütçe politikası ve çeşitli idari 
tedbirler hep küçük bir zümreyi daha da zengin 
etmek, sermayenin bunların elinde toplanmasını 
sağlama hedefine yönelmişlerdir. Devlet gelirle
rinden özel sektöre her yıl yüz milyonlarca lira 
aktarılmak üzere bütçeye tahsisatlar yani öde
meler konulmuştur. Yine özel sektöre Devlet 
kesesinden ikramda bulunmak anlamına gelen 
yatırım indirimleri ve muaflıkları, vergi iadeleri 
kabul edilmiştir. Tütünde, fındıkta, pamukta, 
üzüm de ve incir de küçük üretici köylüler mil
yonlarca lira kredi ile desteklenen aracı tüccar
lar karşısında himayesiz bırakılarak emek mah
sullerinin ellerinden çok ucuz fiyatlarla çekilip 
alınması ve böylece bir avuç sömürücü tüccar, 
milyonlar kapanmakta, yine eskisi gibi, sağmaya 
devam etmektedir. 

özelikle pazar içi üretim yapan küçük üre
ticilerin köyle olsunlar, kentte olsunlar kor
kunç bir tefeci sömürüşiüıdan kurtulmaları için 
hiçbir tedbir alınmamıştır. Tersine bu tefeci
ler banka kredileriyle desteklenmeye devam 
oüilmiştir. Kamu görevi yapan ve sayıları bir 
ı-.d-yon .̂. yaklaşan büyük bir memur kütlesi re
form V3 rsfah va'diyle senelerce oyalanmış ve 
bu kütle mukavele ve benzeri yollada arkala
man küjük bir imtiyazlı kısım hariç en ağır bir 
şekilde sömürülmeye dsvam edilmiştir. Köy-
iorden kopup gelen yoksul köylü kütleleri ta-
:.a,fmdan en-a^sn çok düşük seviyede olan, baskı 
altında tutman ic;oi ücretleri bir de .grevlerin sı1-
dan sebeplerle ertelenmesi yakut da grevlerin 
karsısına toplam polisiyle çıkılması suretiyle 
ve ESIIÎÎÎ zaman kan dökülerek en düşük sevi
yelerde tutulmaya devam edilmiştir. Kısacası 
idinin, küylilnün, küçük esnaf, sanatkârların 
ve m.Bmu:!lann kazançları, gslirleri kısıtlanmış 
ve buna karşı bu sınıfların verilmiyen hakları 
küçük bir sermayedar zümrenin ceplerine ak-
'tanlmı^tır. A. P. iktidarının ve hükümetlerinin 
iktisadi politikası budur ve bu olmuştur. 

Elbette ki böyle bir politikanın değil genel 
objsktif ölçülere göre fakat bizzat kendi ölçü
tlerine göre de başarılı olmasına imkân yoktur. 
Oünkü, artık kapitalist yoldan ulusların kal
kınmaları dönemi kapanmıştır. Bizim gibi mem-
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leketler için kalkınmanın tek yolu sosyalizme 
yönelmiş kalkınma yoludur. Nitekim geçen yı
lın olayfLarına şöyle bir göz gezdirmek bile bu 
görüşümüzü doğrulamaktadır. 1968 yaz ayla
rında başlamış olan öğrenci hareketleri geçen 
yıl boyunca da bütün şiddetiyle devam etmiş, 
Amerikan emperyalizmine ve mevcut kapitalist 
düzene karşı çıkan yiğit gençlerimiz ne yazık 
ard arda yaralanmış, bir çokları da şehit veril
miştir. Bu oinayettlerin bâzılarının kaatilleri hâlâ 
bulunamamıştır. Soruyorum kimdir bunlar? Ne
den bulunmamışlardır? Tahkikat ne safhada
dır? 

Malanda, Gollüce'de ve Trakya'da toprak 
işgalleri olmuştur, işsiz, çaresiz kalan köylüler 
büyük toprak sahipleri tarafından el konulan 
Hazine topraklarını işgal etmişlerdir. Küçük 
müstahsil köylüler tefeciliğe, aracı tüccarın 
sömürüsüne karşı mitingler, yürüyüşler düzen
lemişlerdir. 

Büyük öğretmen ordusu açık, seçik talep
lerle Anayaisal haklarını kulanarak büyük bir 
boykot yapmışlardır. Geniş halk kütlelerinin 
sempatisini kazanmışlardır. Hükümetin buna 
cevabı daha fazla kıyıma gitmek olmuştur. 

Ardından memur sendikalarının mitingi ve 
yürüyüşü olmuştur. Nihayet g&çen yıl grevler, 
grevleri kovalamıştır, ertelenen grevler ertele
me süresi bitince derhal kaldığı yerden devam 
etmiştir. Yani grevler, Hükümet sözcülerinin 
iddia ettikleri gibi, kışkırtmalara değil, sağlam 
devamlı ve bütün işçilerce benimsenmiş sebep
lere dayanmaktadır. Bu grevlerin bâzılarında 
da kan dökülmüş, ölüm olmuştur. Bunların kaa
tilleri hâlâ bulunamamıştır. Soruyorum işçi 
sınıfının şehidi Şerif Aygül'ü kim öldürmüş
tür? Kaatilleri neden hâlâ bulunamamıştır? Tah
kikat ne safhadadır? 

Bütün bunların dışında bir de Odalar Bir
liği olayı olmuştur. Yani rahatsızlık, sermaye
dar sınıfların kendi aralarında da sirayet et
miştir. 

Yine bu cümleden olarak bizzat A. P. içinde 
de suiistimal iddiaları ortaya atılmıştır. 

Sayın senatörler; A. P. hükümetlerinin izle
dikleri iktisat politikası ve sonuçları bunlardır. 
Bu sonuçları bir başarı işareti olarak görmek 
veya göstermeye çalışmak en hafif tabiriyle 
gülünçtür. 

Bu konuda ortak pazar meselesine de kısa
ca değinmek isterim. Bilindiği gibi A. P. İkti
darı ortak pazara, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna girmeyi iktisadi politikasının hattâ dış 
politikasının da temel taşlarından biri yapmış
tır. Ortak Pazara girmeyi, içinde bulunduğu
muz çıkmazdan bir kurtuluş yolu olarak gör
müştür. Yani Hükümetin ortak pazara üye ol
mak istemesi, ekonomik bir hesabın sonucu 
değil, fakat politik, ideolojik bir. hesabın sonu
cudur. Fakat ne olmuştur? Müzakerelerden an
lıyoruz ki, geçim dönemine girmek ertelenmiş
tir. Ortak Pazarın şartlarını kabul etmeye 
imkân görülmemiştir. KarşımızdaMlerin hiç de 
zannedildiği gibi Türkiye'yi kurtarmak, bize 
yardımcı olmak gibi bir niyet ve amaç gütme
dikleri Hükümet ve Ortak Pazarcı iş çevreleri 
tarafından da anlaşılmıştır. Örneğin, Ortak Pa
zar dokuma gibi tek sınai ihraç malımıza 
hiçbir kolaylık tanımamıştır. Şimdilik söyle
nebilecek en doğru söz A. P. nin Ortak Pazar 
politikasının tam bir başarısızlıkla sonuçlandı
ğıdır. 

Biz, oldum olasıya, bu konuda söylüyoruz. 
Ortak Pazar Türkiye'yi yabancı sömürüsüne 
şimdikinden daha da fazla atacaktır. Kal
kınma olanaklarını büsbütün silip süpürecek 
Ortak Pazar üyeliği, Türkiye'yi Avrupa'nın ile
ri kapitalist memleketlerinin bir uydusu, en 
fakir, en sömürülen bir parçası haline getire
cektir. Ortak Pazar üyeliği yabancı sömürü
sünü perçinliyecektir, diyoruz. 

Sayın senatörler, 1970 bütçesi A. P. iktida
rının hazırladığı bütçelerin, nispî olarak, en 
küçük hacımda olanıdır. Gerçekten 1966 dan 
itibaren konsolide devlet bütçelerinin bir ev
velki. yıla göre artış oranları şöyledir; bütçe 
gerekçesi sayfa 4 te verildiği üzere 1966 da 
% 16,2, 1967 de % 12, 1968 de % 14,1, 1969 da 
% 18,1,1970 de % 8,4 dür. KaldıM bu % 8,4 ora
nı da gerçek hizmet artışını değil, zahirî bir 
artışı ifade etmektedir. Gerçek hizmet artı
şını bulabilmek için kamu hizmeti mahiyetin
de olan ödenek artışların çıkarmak lâzımdır. 
Bütçede bu mahiyette olan ödenekler ve bunla
rın geçen yıla nazaran artış miktarları şöyledir; 

iç borçlar 290 milyon lira, dış borçlar 343 
milyon lira, diğer borçlar 295 milyon lira, ya
ni toplam 928 milyon lira etmektedir. Bilin-

145 — 



C. Senatosu B : 31 28 . 1 . 1970 O : 3 

diği gibi borç ödemek, bir kamu hizmeti yap
mak demek değildir. Bu sebepten borç ödeme
lerindeki bu 928 milyon liralık artışı bütçe
nin toplamından düşmek lâzımdır. Bu yapılın
ca konsolide bütçenin artış oranı % 8,4 ten 
% 4,8 e düşer. Bundan da ihracaat ve kalkın
ma bankası için bütçeye konulmuş olan 450 
milyon lirayı çıkarırsak artış oranı % 3,1 e düş
mektedir. Bu kadarcık bir artışın yıl içindeki 
fiyat artışları ile yutulacağı ve önümüzdeki 
malî yılda kamu hizmetlerinde bir artış de
ğil, tersine mutlak anlamda bir azalış olacağı 
açıktır. Diğer taraftan bu küçük bütçeyi bile 
finanse etmek için sıkıntı çekildiği ve iki mil
yar 330 milyon liralık ek finansman ihtiyacını 
karşılamak için, istikraza - ki bu istikraz 600 
milyon liradır. - Ve yeni vergilere gidileceği ma
lûmdur. Nitekim yapılmaktadır da. 

işte, A. P. iktidarının bütçe politikasında
ki başarısı da budur. 

Sayın senatörler, bu noktada bir hususu 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hatuianaca-
ğı üzere Anayasa Mahkemesi partimin müra
caatı üzerine 933 sayılı Kalkınma Plânının uy
gulaması ile ilgili Kanunun başlıca maddeleri
ni Anayasa aykırı bularak, iptal etmiştir, iptal 
edilen maddeler arasında bütçenin özel sek
töre kredi şeklinde fon transferi yapılmasına 
cevaz veren hüküm de vardı. Yani Anayasa 
Mahkemesi bütçeden özel sektöre kredi ver
mek üzere fon ayrılmasını Anayasaya aykırı 
bulmuştu. Oysa, 1970 bütçesinde Maliye Ba
kanlığının 31.130 ncu maddesinde - tasnif mad
desi olarak söylüyorum - kurulacak olan ihracat 
ve kalkınma bankasına sermayesine mahsuben 
verilmek üzere 450 milyon liralık bir ödenek 
konulmuştur. Bu, 933 sayılı Kanunun iptal edi
len fonlarla ilgili hükmünün, başka bir yol
dan, tekrar yürürlüğe konulması demektir. 

Çünkü, şüphe yoktur ki, bu banka bütçeden 
alacağı bu paraları özel sektöre ve her halde 
çok ehven şartlarla kredi olarak dağıtacak
tır. Bu ödenek A, P. iktidarının bütçedeki ver
gi gelirlerini özel sektörü desteklemek için 
kullandığının çok açık ve inkâr edilmez bir 
delilidir. 

Biz ihracat ve kalkınma Bankası için büt-
çeya konmuş olan 450 milyon lira olan ödene
ğin verilmesine karşıyız. Eğer bu bütçeden 

çıkarılmaz, kanunlaşırsa partim, T. i. P; öde
neğin iptali için Anayasa Mahkemesine başvu
racaktır. ihracaatı ve kalkınmayı teşvik etme
nin başka yolları vardır. Bunları devlet eli ile 
yürütmek mümkündür. Özel sektöre kredi ver
mek hiç de gerekmez, iyi bir politika taMbet-
mek, iyi bir rejime kavuşmak sureti ile, yapıla
bilir 

Sayın senatörler, bütçe harcamalarının De-
mirel Hükümetleri elinde nasıl bir yol aldığı 
da çok dikkat çekicidir. Bilindiği üzere bütçe 
harcamaları içinde geniş halk kütlelerini en 
çok ilgilendiren millî eğitim ve sağlık hizmet
lerine yapılan harcamalardır. Şimdi, size gerek
çenin 10 ncu sayfasında 3 No. lu tablodan mil
lî eğitim ve sağlık hizmetleri için yapılan har
camaların, yıllar itibarı ile genel bütçe içinde
ki oranlarını okuyacağım. 

Tabiî bu millî eğitimde, üniversiteler hariç. 
1965 te millî eğitime % 15, 1966 da % 14, 

1967 de % 14, 1968 de % 13, 1969 da % 10 ve 
1970 te % 11 civarındadır. 

Sağlık ise 1965 te % 4, 1966 da % 3, 1967 de 
% 4, 1968 de % 3, 1969 da % 3, 1970 te yine 
% 3. G-örüyoruz ki, millî eğitimin ve sağlık hiz
metlerinin de bütçe içindeki nispî ödemeleri 
azalmıştır. 

Bu mu halka dönük eğitim, bu mu halka 
hizmet? 

Birkaç kelime de gelirler için söylemek isti
yorum; vergi sistemimiz zaten adaletsizdir. Bü
yük ağırlık Vasıtalı Vergiler üzerindedir. Yani 
yapılacak zamlarla bu durum daha da kötüle-
şecektir. Vasıtalı Vergilerin de lüks maddelere 
ağırlık verilerek âdil vergiler haline sokulabi
leceği doğru değildir. Kaldı ki lüks malların 
vergilerinin daha fazla artırılacağını da gör
müyoruz. Tekel maddelerine yapılan zamlar 
ortadadır. Ucuza da, pahalıya da yapılan zam
lar oran olarak aşağı - yukarı aynıdır. 

Tasarruf bonosu faciası da devam etmekte
dir. Bunun en kısa zamanda., esasen tasarruf 
bonoları meseleleri görüşüldüğü sırada da söy
lediğimiz gibi, vergi şeklinde çekilmesi zorun
ludur. Benim arz etmek istediklerim bundan 
ibaret. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuzun... Yok. Sayın 
Ucuzal... Buyurun efendim. 
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ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; dün saat 10,00 dabaş-
lıyan ve bugün saat 4,30 a kadar 18,5 saatten 
beri devam eden müzakereler sonunda yorgun
luğunuzu idrak ederek, program gereğince ay
rılmış olan konuşma saatimi tamamlamıyaca-
ğım. 

Yalnız bu 18,5 saatlik müzakere müddeti içe
risinde, muhalefet partilerine mensubolan, grup 
sözcüleri ve şahsı adına konuşan arkadaşlarımı
zın muhayyel Türkiye tablolarına baktığımız 
zaman bize düşen tek bir vazife var; gerçekleri 
ifade etmek mecburiyeindeyiz. Bu bakımdan 
birkaç cümle konuşmak mecburiyeindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, A. P. iktidarı beşinci 
bütçesini yapmaktadır. 1964 bütçesi, malûmu
nuz olduğu üzere, 13 milyar idi. Bugün 29 mil
yara yaklaşan bir bütçe ile karşı karşıyayız. 
Beş yıldan beri A. P. iktidarının gayreti, plân 
hedeflerinde tesbit edilen kalkınma hızını mu
hafaza ederek yürümektedir. Bütçe bir mislini 
aşarak beş yıl sonra huzurunuza gelmiş plân he
deflerine yaklaşık olarak hizmetler ifa edilmiş, 
ihracat 360 milyon dolardan, 550 milyon dolara 
yükseltilmiş, ithalât plân hedeflerine göre tes
bit edilen miktarın altına düşmüş, döviz re
zervlerimiz yine plân hedeflerinin üstünde bir 
miktar olarak bulunmakta, altın stoklarımız 
artmış, işçi dövizi o nisbette artmış, Devletin 
sırtında büyük bir yük olarak devam edegelen 
bir hesaba göre yetmiş milyar, bir hesaba göre 
yüzelli milyarı aşan servete sahibolan iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin bilânçolarına baktığımız 
zaman 1964 senesinde bir kısmının kârı bir kıs
mının zararı ile karşılaştığımız zaman tabloda
ki rakam 160 milyon lira olarak gösterilirdi. 
Bugün bu teşebbüslerin kati kârları 1 milyar 
600 milyonun üzerinde. 3 - 4 teşekkülün büyük 
zararlarına rağmen bu teşekküller kâr sağlıya-
cak duruma gelmişlerdir. 

Beş yıldan beri A. P. iktidarının vatan sat
hında yapmış olduğu eserler, hizmetlerinin şa
hididir. Tablo ne kadar kötü çizilirse çizilsin, 
ne kadar kötü tahayyül edilirse edilsin. Bunla
rı değiştirmeye, inkâr etmeye kimsenin gücü 
yetmiyecektir. 

35 milyon vatandaşın da A. P. den memnun 
olduğunu 12 Ekim seçimleri isbat etmiştir. Va
kit müsait olsa idi konuşan arkadaşlara gere

ken cevabı verir, Türkiye'nin nereden nereye 
geldiğini daha rahatlıkla ifade ederdik. Yor
gunsunuz, sözümü burada keserken A. P. Hü
kümeti ile birlikte Hükümette görev alıp 1970 
bütçesi tasarısını hazırlıyan değerli Hükümet 
erkânını, başta Başbakan olmak üzere candan 
tebrik eder, bu bütçenin Türk Milletine hayırlı, 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan diler, hepinizi 
hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; A. P. iktidarına 
mensup arkadaşlarımız ne derlerse desinler 
1970 bütçesi karekteri itibariyle sosyal adalet 
ilkelerinden uzak, refahı tabana indirmek şöy
le dursun, refahı alt yapıdan», köylüden esirgi-
yen alt yapının üretim ve tüketimini alt yapı
nın almterini daha müreffeh yaşayanlara akta
ran bir bütçedir. 

1970 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde grup
lar, Hükümet, Senatoda derinliğine açıklama
larda bulundular. Ben bu yorgunluk saati için
de bütçenin anahatlarını kaba çizgiler içinde 
şöylece arz etmek istiyorum. 

Bu bütçeler, yurdun geri kalmış bölgelerin
de yaşıyan insanların Doğuda, Güney - Doğuda 
yaşayan vatandaşların refahına değil, yurdun 
kalkınmış bölgelerinde yaşayan insan topluluk
larına ve büyük şehirlerdeki insanların daha 
rahat yaşamalarına imkânlar hazırlamıştır. Bu 
bütçe, Devlet kesesinden zengini daha çok zen
gin yapan, fakiri daha fakir yapan bir bütçedir. 
Bu bütçenin adı tasarruf bütçesidir ama cari 
harcamalarda büyük israfları kaldırmaya ma
tuf hiçbir tedbiri getirmemiş bir bütçedir. Bu 
bütçe topraksız köylüleri toprağa kavuşturmak 
şöyle dursun topraksız ya da dar gelirli vatan
daşlardan alman ahnteriyle hâsıl olan vergiler
le büyük toprak sahiplerini, Devlet Su İşlerinin 
götürdüğü büyük kanallarla birden bire zen
gin eden bir bütçedir. 

Nihayet bu bütçe, plân hedeflerine aykırı 
bir bütçedir. Plân hedeflerinde öngörülen konu
lar bütçede öngörülmemiştir. Bir misal olarak 
arz etmek isterim: Köye refahı, köye kalkın
mayı her şeyden önce ne ile götüreceğiz? Uzun 
yıllardan beri bu memlekette konuşulan bir tek 
şey var; köye kültürü, okumayı götürmek. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başbakan 
«1973 de okulsuz köy kalmıyacaktır» diyor. 
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Plânlamaya bakıyoruz 411 derslik yapılmasını 
öngörüyor. Bakıyoruz 222 sayılı Kanuna 752 
milyon lira ödenek konmasını emrediyor. Bu 
emredici kanun hükümlerine rağmen Hükümet 
bu bütçeye 752 milyon yerine 1970 bütçesi ile 
110 milyon koyuyor. Bakıyoruz plânlamaya; 
köy yollan için şu kadar milyon lira lâzım. 
Bütçeye bakıyoruz, bunun yarısının yarısı ko
nuyor. Sayın Hükümetin, Sayın Başbakanın* 
sayın A. P. li arkadaşlarımın mütemadiyen, bu
rada bütçe gelirlerinin arttığını, rakam artışla
rını söylemeleri karşısında bir misal vermek 
isterim: 

Muhterem arkadaşlarım, bir tabiat hadise
sidir, bir fidan dikersiniz 5 - 10 sene meyva 
vermez ama bir defa meyvaya geldi mi birinci 
sene 10 kilo meyva verirse ikinci sene 20 kilo 
değil birden bine 30 kilo verir. 3 ncü sene 
10 ar kilodan 30 kilo verecekken bir de ba
karsınız 50 kilo verir. 4 ncü sene 100 Jkilo ve
ril'. 300 kilo verir. Bu, tabiatın, artım kanu
nudur. Bununla övünülmek marifet değildir. 
Asıl marifet; bu fidanı dikebilmek, bu tohum
lan ekebilmektir. Bugün rakamlar yükselmiş 
ise ortada, elde (kalan ne? İşte bir rakam: 
Arkadaşlarımız da bahsettiler, 1967 de tarım 
üretiminde çalışan, tarım alanında çalışan in
sanların durumu nedir 2 nci Beş Yıllık Plân
da; tarımda kalkınma hedefi % 4,1. 1967 de 
% 0,9, 1968 de % 1,9. 1969 da % 0,1. E, nüfu
sun % 20 si burada yaşıyor. Her yıl % 3 nis-
betinde nüfus artıyor. Nüfusun, tarım kesi
minde çalışan 20 milyonu gittikçe fakirleşiyor. 
Bunun sosyal adaleti neresinde? 

Muhterem arkadaşlarım; bu memlekette ta
tma üretiminin en belli başlı sebebi toprak re
jimindeki artıdan gslir. Mekânı düzen bozuk 
oldukça bunun üzerine kuracağınız, bu arsa 
üzerine kuracağınız her bina bozuk olacaktır. 
ne yaparsanız yapın, bu memleketi fakirlikten 
kurtaran köfklü tedbirleri getiremezseniz, ra
kamların artması hiçbir şeyde fayda temin et

mez. Köylü gittikçe fakirleşmektedir, zengin 
gittikçe zenginleşmektedir. Bu bütçe, bu ba
kımdan, bu milletin, bu memleketin bayırına de
ğildi,'. 

Beni dinlediğiniz için teşelîjkür eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu? Yok. 
Sayın Altan? Yok. Sayın Hazer? Yok. Sa
yın Özmen? Yok. Başka söz istiyen Sayın üye? 
Yok. 

Bir takrir vardır okutuyorum . 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Takririn 
13 olarak tashihini rica ediyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 

19 saate yakın bir zamandan beri çalış
maktayız. Bütçenin tümü üzerinde gruplar 
adına konuşmalar ve kişisel görüşler tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın hazırlanmasına, sayın üyele
rin de dinlenmesine imkân vermek üzere Birle
şimin bugün saat 13.00 e talikini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Takriri oylamadan önce, mü
saade ederseniz, bir tefhimde bulunacağım. 

1969 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasına iştirak eden üyeler, 
nisabı hâsıl edemediği için, oylama tekrarla-
nacaktıi1. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısının açık oylamasıma iştirak eden 
r.ayın üyeler, nisabı temin edemediği için, açık 
oylama işlemi yenilenecektir. 

Taikriri oylarınısa arz ediyormu. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 13.00 de toplanılmak üzere Bir-
I esim i kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04,40 
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7. — DÜZELTİŞLER 

ı357 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 1 18 Bu tahviler Bu tahviller 
4 1 1 tahviler tahviller 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 
üye sayısı : 183 

Oy verenkr : 32 
Kabul edenler : 25 

Reddedenler : 7 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 150 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
ADANA BOLU KIRKLARELİ TUNCELİ 

Mehmet Ünaldı Alâettin Yılmaztürk Ali Alkan Aralan Bora 
ANKARA 

Yiğit Köker 
ANTALYA 

Akif Tekin 
AYDIN 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Orhon Tuğrul Sabahattin Orhon Bekir Sıtkı Baykal CUMHURBAŞKANIN
BtTLÎS ÎZMtR SAMSUN CA SEÇİLEN ÜYELER 

Orhan Kürümoğlu Orhan Kor H. Enver Işıklar Vehap Güvenç 

[Reddedenler] 
TABİİ t İYELER ELÂZIĞ KOCAELİ 

Suphi Gürs oytrak Salim Hazerdağlı Hikmet Işr nen 
Suphi Sara iman KAYSERİ CUMHURB AŞKANIN-
Sami Küçü k Sami Turan CA SEÇI1 

Cemal Mad 
J E N ÜYE 
anoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER Muzaffer Yurdakuler AMASYA BALIKESİR 

Bkrem Acuner (î. 1.) Macit Zeren Nuri Demirel 
Refet Aksoyoğlu ADANA ANKARA Mehmet Güler 
Mueip Ataklı M. Nuri Âdemoğlu Hıfzı Oğuz Bekata Cemalettin İnkaya 
Bmanullah Çelebi M. Y'ümaz Mete Turgut Cebe Nejat Sarlıealı 
V»hbi Ersü Mukadder Öztekin Turhan Kapanlı (B.) BİNGÖL 
Kadri Kaplan ADIYAMAN Mansur Ulusoy A. Hikmet Yurtsever 
Kâmil Karavelioğlu Meihmet Sırrı Turanlı Mahmut Vural BOLU 
Sezai O'Kan AFYON KARAH1SAR ismail Yetiş Turgut Yaşar Gülez 
Fahri özdilek (î.) M. Kâzım Karaağaçlı- ANTALYA (B.) 
Mehmet Öz güneş oğlu Mehmet Pırıltı BURDUR 
Selâhattin ötsgür Ahmet Karayiğit ARTVİN ö. Faruk Kınaytürk 
M. Şükran Özkaya Kemal Şenoeak Fehmi Alpaslan BURSA 
Haydar Tunçkanat AĞRI AYDIN 1. Sabri Çağlayangil 
Ahmet Yıldız SaMh Türk men Halil Goral (B.) 
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Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I.Â.) 

ÇANKIEI 
Gürhan Titrek (B.) 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırklı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hâzer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Turna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Nt&DE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet R©nd«u 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎVA9 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten v 

Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Kasım Güleik 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdi] Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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1969 Kalkınma İstikrazı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 32 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 2 

Çekinserîer : 0 
Oya katümıyanlar : 150 

Ai^A üyelikler : 1 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Cmer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Lütfü Bilgen 

İZMİR 
Orhan Kor 

[Kabul edenler] 
KAYSERİ 

Sami Turan. 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
MUĞLA 

Ilyas Karaöz 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (1.) 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

[Reddedenler] 
TABİİ ÜYE 

Suphi Gürsoytrak 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 

[Oya katılnıtyanlar] 
Muzaffer Yurdakuler 
(1Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım KaraağaçjU-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğu. 3ekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulvsoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet ÛrEon T^Şrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan K ü r ü r " B i u 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 
Alâettin Yılmaztürk 
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BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağkyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I.Â.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek (B.) 

ÇORUM 
M. Şevket Öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmd Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunopu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil öızmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.> 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhîk ün Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refefc Bendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

srvAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öıztürk 

TBKİRDAÖ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

.URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferîd Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlı. 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (1.) 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

• •« ^ « » • • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1970 Çarşamba 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 
Hayri Ürgüplü ve Sedat Çumralı'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/841, 3/842) 

2. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm tah
sisatının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/843) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 
Yıldırım, Fikret Gündoğan ve Tayfur Sökmen'e 
izin verilmesi .hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/846, 3/847, 3/848) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/3) Cumhuriyet Senatosu (1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı *. 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine» 
kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/88; C. Senatosu 1/1047) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 10) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 1 . 1970 
Sayı : 470 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet, Meclisinin 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına 
tabi hizmetlerin terleştiriflimesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve ğeçM maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Peruh Bbızbeyli 

Mülkt Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 19 . 11 . 1969 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12, 16 . 1 . 1970 tarihli 24 ve 26 ncı Bileşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka-
:bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 10) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 20 .1 .1970 
Esas No: 1/1047 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
İşari oy ile kabul edilen, Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
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kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 Ocak 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır-
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni; 228 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan mahzurları bertaraf 
etmek suretiyle 'mağduriyetlerin önlenmesini, intibak ve tahsis işlemlerinin âdil 'esaslara bağlan
masını ve ilgililere daha geniş imkânlar sağlanmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisi metninin ihtiva ettiği hükümlerle; sigorta kanunları ile emekli sandıkları kanun
larına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların bu işlerde geçen hizmet süreleri birleştirilmekte ve 
hizmet süreleri toplamı üzerinden son bulundukları yerin mevzuatına göre aylık bağlanmak su
retiyle ilgililerin bu konuda zarara uğramaları önlenmekte; uygulamanın kapsamı, bütün kamu 
sektöründeki hizmetlerin toplamını ihtiva edecek şekilde genişletilmekte; sigorta kanunlarına ta
bi işlerden Emekli Sandığına tabi görevlere geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle geçen 
hizmet sürelerinin tamamının, emekli keseneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınması 
sağlanmakta; sigorta primi verilmeden ücretli, geçici kadrolu veya gündeli'kli hizmetlerde geçen 
süreler de 'borçlandırılmak suretiyle emeklilikten sayılmakta; Emekli Sandığına tabi görevlerden, 
Sosyal Sigortalara tabi işlere geçenlerin Emekli Sandığından aldıkları kesenekleri bir yıl içinde 
ödemeleri şartı kaldırılmakta ve bu durumda olanlara geniş imkânlar tanınmaktadır. 

Yukarıda arz edilen hususları ihtiva eden Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da uygun mü
talâa (edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak; 15 noi maddeye göre /emeklilik ikramiyesi verilmesinde, kamu sektöründe emekliliğe ve 
sigortaya Itaibi olarak (geçen ısürelerin toplamı nazara alınacağına göre; Ibuna paralel olarak ek 
2 nci madde (gereğince, yalnız kamu sektöründe, emekliliğe ive sigortaya taibi olmaksızın (E) cet
velinde, yevmiye üie veya mukavele (ile (geçen sürelerin, '5434 sayılı Kanun (esasları dairesinde borç-
landırılmalk (suretiyle emeklilikten sayılacağı Komisyonumuzca tesbit edilmiş ve bu 'hususun rapo
ra derci kararlaştırılmıştır. 

I I ı- (Millet (Meclisi metninin 1 noi, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, '5 nci ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca 
da aynen (kaibul /edilmiştir. 

I I I - 'Tasarının /Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle /görüşülmesi tıusuisunda istemde bulunul
ması (kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa (saygı ile (sunulur. 

Başkan iSözcü Kâtip 
Ankara Muş İçel Afyon Karahisar 

Y. Köher 1. Bingöl L. Bilgen Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Karaağaçhoğlu 

Erzurum Manisa Sinop 
E. Somunoğlu O. Karaosmanoğlu N. İnebeyli 

IC. (Senatosu (S. Sayısı : 1342) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 

METÎN 

Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 gün ve 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı 
Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 ncı mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli 
sandıkları kanunlarına tabi çeşitli işlerde ça
lışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süre
leri birleştirilir, 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya 
sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ
lanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hiz
met süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimse
lerin itibari hizmetleri katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin 
güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üzerinden 
hesaplanan hizmet sürelerinin aya tahvilinde de 
her 30 gün bir ay addolunur. 

Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre he
saplanacak aylık miktarının tesbitinde, sandık 
kanunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas 
teşkil eden kazançlar da sigorta primlerinin he
sabına esas tutulan kazançlar gibi nazara alı
nır. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere 
bağlanacak aylık miktarına, kurum veya san
dıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına 
göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle oran
tılı olarak katılırlar. 

Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hiz
metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin 
emeklilik kesenekleri geliverilmez. 

Ancak : 
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık

tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış 
olup, birinci maddede yazılı işlerden birine gi-

GEÇÎCÎ KOMİSYONUN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 gün ve 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. 'Senatosu. (S. Sayısı : 1342) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

ren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, al
dıkları kesenekleri : 

a) istekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarihinden en az 6 ay önce, 

b) Kurumlarınca re'sen (malûllük ve yaş 
haddi dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
itibaren en geç 12 ay içinde ve eşit taksitlerle. 

Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, 
aldıkları günden yatıracakları güne kadar he
saplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan, aldık
ları sandığa ödenmiyenlerin; 

B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış 
ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bu
lunanlardan, 1 nci maddede yazılı işlerden biri
ne giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan 
zamanaşımına uğrıyan kesenekleri, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendi
leri veya dul ve yetimleri tarafından toptan, 
ilgili sandığa ödennüyenlerin; 

C) Sigorta ve sandık kanunlarında belirti
len tahsis haklarından faydalanmış veya bu 
hakları kaybetmiş bulunanların, 

anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü 
maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara 
alınmaz. 

Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlana
cak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, bu 
aylıkları bağlıyan kurum veya ilgili sandık 
mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

MADDE 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince birleştirilen hizmet süreleri toplamı 
T. C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmasını ge
rektirmesi halinde, birleştirilen hizmet süreleri 
toplamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hak kazandıkları takdirde emek
lilik ikramiyesi ödenir. Özel sektörde çalışmış 
olanlara bu hüküm uygulanmaz. 

Ancak; 
İlgiliye her ne suretle olursa olsun evvelce 

kıdem tazminatı ödenmişse, bunun tutan emek
lilik ikramiyesiaden düşülür. 

MADDE 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu 
kanunun uygulama şekli, Maliye ve Çalışma 
bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte göste
rilir. 

C. 'Senatosu (S. Sayısı : 1342)' 
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Millet M'eclisinin kabul ettiği metin 

Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Mali
ye Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır.. 

MADDE 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle ge
çen hizmet sürelerinin tamamı, emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tespitinde nazara alınır.. 

1046 sayılı Kanun (açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aynı 
kanuna göre yeniden intibakları yapılmak sure
tiyle emeklilik keseneğine esas aylıklan tesbit 
olunur. 

EK MADDE 2. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. O. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmıyan 
ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli hizmet
leri, T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

MADDE 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE — Halen T. C. Emekli 
Sandığına tabi görevlerde çalışanların, sigorta 
kanunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hak
kında ek birinci ve ek ikinci madde hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11, 
14, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Goıçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

i 
I 
i MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
; 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
i 
i 

I 
i 
i 
i 
i 
! 
i 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
| 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

İ 
MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 

} 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
j MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
I 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1342) 





Toplantı : 9 ı 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları başkanlıkları tezkereleri ile 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/158; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1052) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 16) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' 22 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 805 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 16, 19, 21 . 1 . 1970 tarihli 26, 27 ve 28 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 16) 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 23 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/1052 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 1 . 1970 tarihindeki 28 ncd Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle görüşülüp açık oyla kabul edilen, 6802 sayılı Grider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı 
22 . 1 . 1970 günü saat 16,00 da bir gün içinde müzakere edilmek üzere Komisyonumuza intikâl 
etmiştir. Ancak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun gizli toplantıda bulunması ve görüşmele
rin geç saatlere kadar devamı sebebiyle Komisyonu toplamak imkânı bulunamamış, mütaakıp Cuma 
günü yapılan davetlere rağmen üye salt çoğunluğunun toplantıya iştiraki sağlanamamıştır. 
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Bu sebeple Başkanlıkça tesbit edilmiş bir günlük müddet içinde görüşülmesine imkân bulunama
dığından gereği için Yüksek Başkanlığa arz olunmuştur. 

Saygılarımla. 
İsa Bingöl 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Sözcüsü 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 24' . 1 . 1970 

Esas No. : 1/1052 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider Yergileri Kanununa ek kanun tasarısı 23 . 1 . 1970 günü 
saat 16,30 da bir gün içinde müzakere edilmek üzere Komisyonumuza intikal etmiştir. Ancak, 
Komisyonumuza tanınan bu bir günlük müddetin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantı 
gününe isabet etmemesi nedeniyle tasarıyı görüşmek için gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bu sebeple Başkanlıkça tesbit edilmiş bir günlük müddet içinde görüşülmesine imkân bulun
madığından gereği için Yüksek Başkanlığa arz olunmuştur. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı 
Osman Alihocagil 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm- ve Tanıtma Komisyonu 25 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/1052 
Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider Yergileri Kanununa ek kanun tasarısı 24 . 1 . 1970 günü 
saat 16,00 da bir gün içinde müzakere edilmek üzere Komisyonumuza intikal etmiştir. Ancak, 
Komisyonumuza tanınan bu bir günlük müddetin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantı 
gününe isabet etmemesi nedeniyle tasarıyı görüş rı ek için gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bu sebeple Başkanlıkça tesbit edilmiş bir günlük müddet içinde görüşülmesine imkân bulun
madığından gereği için Yüksek Başkanlığa arz olunmuştur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Mahmut Vural 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 1 .1970 

Esas No: 1/1052 
Karar No: 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 1 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kaimi edilen, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı, Komisyonumu
zun 26 Ocak 1970 tarihli 4 ncü Birleşiminde, ilgili Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Gider Vergilerinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin vergi nisbet ve hadlerini bir 
misline kadar artırmaya ve artırılan bu nisbet ve hadleri kanuni seviyelerine kadar indirmeye 
ve bu nisbet ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılın
masını öngörmektedir. 

İktisadi kalkınmamız, bir taraftan istihdam seviyesinin yükseltilmesi, diğer taraftan fiyat is
tikrarı ile dış dengenin aynı zamanda sağlanması esaslarına bağlanmış bulunmaktadır. Bu politika
nın bir sonucu olarak meınlekebiıniz sanayileşme yoluna girmiş ve ihtiyaçlar tablosu her geçen gün bi
raz dalha genişlemeye başlamıştır. Bu durum, önümüzdeki yıllarda memleketimizi, genel talep hacmimin 
zaman zaman leikonoiminin içinde bulunduğu gelişme seviyesinin üstüne çıkması riskiyle karşı karşı
ya bırakabilecektir. Bu sebeple, şimdiden malî politika araçlarının daha müessir ve süratli bir şe
kilde kullanılabilmesi ortamının yaratılması gerekmektedir. 

Filhakika, dengeli bir iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek bakımından, gerektiğinde, hem iç ta
lebi ayarlıyabilmek ve hem de ödemeler dengesine olumlu etkiler yapabilmek için vergi politika
sı potansiyelinin önemli bir kısmını kullanmak icabetmektedir. Aksi halde, kaynaklar üzerinde 
'enflâsyonist bir baskı yaratabilecek olan talep genişlemesini ayarlamak mümkün olmıya çaktır. 
Genel talep seviyesini ayarlıya<bilmek için de, özel tüketimi etkilemek gerektiği açıktır. Bu itibar
la, son zamanlarda geniş matrahlı vergiler karakteri önemli ölçüde gelişmiş bulunan Gider ver
gilerinin kapsamına giren maddelerin vergi tarifelerinin değiştirilmesi, bir zaruret olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

Ancak, vergi değişiklikleri belirli bir zaman içinde yapılamadığı ve Hükümet, vergileme bakı
mından süratli hareket edemediği takdirde beklenen sonuçları tam başariyle almak mümkün ola
mamaktadır. Bu sebeple, geniş matrahlı vergileri büyük bir süratle değiştirmek imkân ve tek
niklerine sahibolunması icabetmektedir. Esasen, vergi politikasının esnekliği de büyük ölçüde Gi
der vergileri mekanizmasını kullanabilme imkânlarına bağlı kalmaktadır. 

Memleketimizde, Gider vergilerinin kapsamına giren maddelerin vergi nisbet ve hadleri üzerin
de yapılması öngörülen değişiklikler, hazırlanan kanun tasarıları yasama organında kabul edilin
ceye kadar geçen süre içinde kamu oyunda olumsuz tesirler yaratmakta ve spekülatif faaliyetle
rin artmasına sebebolmaktadır. 

Bu itibarla, Gider vergilerinin kapsamına giren mal ve hizmetlerin vergi nisbet ve hadlerin
de bir misline kadar artırma yapabilmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasını öngören, ve 
Gider vergilerindeki sisteme paralel olarak «stok beyanı» nı cliizcnliyen hükümler, ihtiva eden 
tasarı, Türk maliye politikasına seyyaliyet kazandırabilmek bakımından Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler, Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 
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III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genci Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yükseiv Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

Y. Köker M. F. Atayurt 0. N. Canpolat 1. Yetiş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kütahya Manisa Maraş 
R. Ün er İ. E. Erdinç 0. Karaosmanoğlu A. Karakücük 

Tabiî Üye Trabzon Urfa 
Muhalifim Söz hakkım mahfuz î. U. Karakapıcı 
S. Özgür A. S. Ağanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun 
tasarısı 

Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak deği
şiklikler : 

MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun mevzuuna gi
ren ve aynı kanuna bağlı tablolarda ve kanu
nun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen 
maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenleri
nin, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
vergi nisbet ve hadleri ile bu kanunda sonra
dan yapılacak değişikliklerle artırılacak veya 
indirilecek vergi nisbet ve hadlerini, maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar 
artırmaya ve artırılan bu nisbet ve hadleri ka
nuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nisbet 
ve hadler arasında gerekli değişiklikleri yap
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Stok beyanı : 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince; karar
name ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış olup 
da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendi
rilmiş olan maddeler, vergi yüklerinde eşitlik 
sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbet ve 
hadler arasındaki farklara göre vergilendirilir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği1 metin) 

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiy-
le ellerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi
lerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, ko-
müsyoncu ve sair satıcaları, vergi hadlerini 
yükselten kararnamenin yürürlük tarihinde 
anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tankla
rında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
mallarını, bunların değerlerini, miktar ve sik-
letlerini, bulundukları yerler itibariyle bir be
yannameye kaydetmeye ve beyannameyi Mali
ye Bakanlığınca bu konuda yapılacak ilânı taki-
beden günün akşamına kadar bağlı oldukları 
yer Vergi Dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcııdolup, başkalarına satılmış fakat bedelle
ri henüz, tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş ve
ya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş madde
leri de beyannamelerinde göstermek zorunda
dırlar. 

Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek 
olan farklar bu kanun gereğince çıkarılacak 
olan kararnamede gösterilir. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ 
tarihini takibeden ay başmdan itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikle
ri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve de
ğerlerine ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil 
olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygula
nır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

>^e~<< 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe ve Plân 

Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/141; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1049) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 15) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 621 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 , 1 . 1970 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1969 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 12 . 1969 ıtarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmi§ ve Genel 
Kurulun 16, 19 . 1 . 1970 tarihli 26 ve 27 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 15) 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 26 . 1 . 1970 

Esas No. : i/1049 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 1 . 1970 tarihli 27 nci Birleşiminde müzakeresi tamamla*-
nan, öncelik ve ivedilikle görüşülüp açık oyla kabul edilen 1969 yılı Kalkınma İstikrazı kanunu 
tasarısı müzakeresi yapılmak üzere 20 . 1 . 1970 gününde 5 gün süre ile Komisyonumuza tevdi 
buyurulmuş idi. 

23 . 1 . 1970 günü yapılan davete rağmen ekseriyet sağlanamaması sebebiyle Komisyonumuz 
toplanamadığından ve müzakere süresi de bittiğinden tasarı gereği için Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Saygılarımızla. 
İsa Bingöl 

Sözcü 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/1049 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1970 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
26 Ocak 1970 tarihli 4 ncü Birleşiminde, ilgili Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 1969 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile öngörülen 600 milyon liralık iç istik
razın gerçekleştirilmesini temin maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere 1969 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile, ödenek ve gelir miktarı arasın
daki 600 milyon liralık farkın iç istikrazla karşılanması öngörülmüştür. Daha önce, 1100 sayılı 
Kanunla ihracına yetki verilen 500 milyon liralık «1968 Kalkınma İstikrazı» tahvilleri, 14 Şubat 
1969 - 21 Şubat 1969 tarihleri arasında sekiz gün gibi kısa bir süre içinde 338 711 500 liralık kısmı 
bankalara, 80 141 600 liralık kısmı resmî müesseselere ve bakiye 81 146 900 liralık kısmı da özel 
sektöre satılmıştır. 

Bu itibarla, gerek memleketimiz ekonomisinde her geçen gün meydana gelen gelişmeler, gerekse 
1968 yılı istikrazının çok kısa bir zamanda plase edilmesi ve bu meyanda özel sektörün ilgisi göz 
önüne alındığında, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu 600 milyon liralık istikraz tahvillerinin 
de, piyasanın uygun bir zamanında ve daha uzun bir satış süresi içinde satılabileceği anlaşıl
maktadır. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde, 600 milyon liralık istikraz tahvili ihracına yetki 
verilmesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

Y. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat 1. Yetiş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. "Kütahya Manisa Maraş 
R. Vner 1. E. Erdinç O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük 

Tabiî Üye Trabzon Urfa 
Söz hakkını mahfuz A. Ş. Ağ an oğlu 1. E. Karakapıcı 

S. Özgür 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

1969 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı 1969 bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kuillamlmak 
üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkın
ma istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz ak
dine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihraco-
lunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada 
başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bul
muş veya aşmış bulundukları takdirde k u r a 
çekmek suretiyle yapılır. 

MADDE 4. — Bu tahviler ihraç tarihinden 
itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye tabi 
tutulamaz, tesbit edilen esasllar değiştirilemez, 
Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay 
önce ilân edilmek suretiyle her hangi bir faiz 
vâdesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin ta
mamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme 
yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak 
esaslar değiştirilebilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller vs bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve 
istikraza ilişkin diğer işlemler, istikrasın tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden 
muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarı
lacak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağh müesseseler 
ile Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aido-

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1969 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci maddesi ayne kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü 'maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
l in 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lur. Bu tahviler Hazinece satılmış ve satılacak 
olan Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kupon
larının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım-
geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak istikrazın her türlü ihraç giderleri, Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden 
ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını 
teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş, pankart ve 
diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi değildir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ve
rildiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini 'karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne 
konulur. 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 10. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
Maliye Bakanı yürütür. 

hükümlerini 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edil-
len 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci 'maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ı s a « 
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Bütçe Karıma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. 1/3 
Karar No. 27 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I - GİRİŞ : 

1970 malî yılı Genel ve katma Bütçe kanunu tasarıları Anayasamızın öngördüğü müddete uygun olarak 30 . 11 . 
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve aynı gün komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz ça 
rihinde başlamış ve bu çalışmalar aralıksız olarak gece ve gündüz devam etmek suretiyle 18 Ocak 1970 günü saat 0.3, 

Genel ve katma bütçelerin müzakereleri süresince, (491) üye, bakan, senatör ve milletvekili konuşmuştur. 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar, (206) saatlik bir süreyi doldurmuştur. Bu süreye, uzun ve kesif bir mesayii g 

deleri üzerindeki görüşme ve tartışmaları kapsıyan müddet dâhil edilmemiştir. 

Müzakerelerde hatipler bütçelerin taallûk ettikleri hizmetler üzerindeki görüşlerini etraflı bir şekilde ve zaman ta 
de etmek imkânını bulmuşlardır. Müzakerelerim hiçbir safhasında yeterlik önergesi verilmemiştir. Genellikle bu müzake 
misyonumuz vasfına uygun bir şekilde ve tartışmalar siyasi partilerin görüş ve ilkeleri ışığında teknik bîr seviyede y 

Sayın üyelerin müzakerelerde benimsemiş oldukları bu anlayış ve işbirliği zihniyeti takdire değer bir şekilde 1970 
bir hale getirilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca bütçeyi tatbik edeceklere de fikir ve muhteva bakımından Türk ekon 
tinde ve Devlet hizmetlerinin daha rasyonel bir tarzda görülmesinin lüzum ve önemi büyük bir vukufla ifade edilme im 

Müzakereler esnasında, 1970 bütçesiyle memleketimiz ekonomik istikrarının devamı için sarf edilen gayretlere pa 
tün konuşmacılar yardımcı olmuşlar, iktisadi kal kurmamızın amaçlarına değerli katkılarda bulunmuşlardır. 

Karma Bütçe Komisyonu üyelerinin tartışmalara getirdikleri demokratik seviye üstünlüğü bu müzakerelerle bir ke 
lunmaktadır. 

Genel ve katma bütçelerin maddeleri üzerindeki müzakereler sırasında üyelerce toplam olarak (1 000 000 000) 
tırma teklifleri yapılmış bu miktarın (62 388 647) liralık kısmı kabul edilmiştir. Kabul edilen miktarın (11 733 528 
bütçeli idarelerin kendi gelirleri ile karşılanmış bakiye (50 655 119) lirası da genel bütçeye tahsis edilmiştir. 

1970 konsolide Devlet bütçesiyle teklif edilen ödeneklerin 1969 malî yılı konsolide bütçe ödenekleriyle mukayesesi 
Cari harcamalarda geçen yılın % 9.7 lik artışına mukabil, bu yılki artışın % 5.59 olduğu görülmektedir. 
Cari harcamalar artışının İkinci 5 Yıllık Plânın öngördüğü artış nisbetinin çok altında tutulduğu; bu bütçeye 

kim kılınmak istendiği ve 1970 yılının malî ve iktisadi şartlarımız bakımından özellik taşıdığı anlaşılmaktadır. 
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Komisyonumuz, 1970 bütçesinin önümüzdeki malî yılın iktisadi şartlarını dikkate alan genel karakteri 
termiş, malî ve iktisadi istikrarın muhafazası gayretlerini teşvik etmiştir. 

Bu mülâhazalarla Komisyonumuz bütçeye asgari ölçüde ve çok zaruri kalemlere ödenek ilâve etmiş bulu 

Bu ilâvelerden sonra konsolide Devlet bütçesinin gelir ve gider tablosu aşağıdaki şekli almıştır : 

Konsolide bütçe giderleri : 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

Hükümetçe teklif 
edilen 

13 100 000 000 
7 441 014 770 

14 200 283 757 

Komisyonca ka 
edilen 

13 159 516 
7 416 047 

14 242 063 

Toplam 
Hazine yardımı 

34 741 298 527 34 817 633 
— 5 850 206 746 — 5 864 153 

Konsolide bütçe gideri 
Konsolide bütçe geliri 

Fark 
bu fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

28 891 091 781 
28 291 091 781 

600 000 000 

28 953 480 
28 353 480 

600 000 

Hükümetçe teklif edilen konsolide Karma bütçe 
bütçe ödeneklerinin 1969 malî yapılan değişikli 
yılı konsolide bütçe ödeneklerine 1969 yılı kon 

göre ödenekleri 
Artış nisbeti Artış ni 

Cari harcamalar 5,59 6,07 
Yatırım harcamaları 7,23 6,88 
Transfer harcamaları 14,01 14,3 
Toplam ödenek artışı 8,33 8,56 
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Komisyonumuzca yapılan ilâve ve tenkillerin neticesi gelir bütçesinin damga vergisi kısmına ilâve edilmek s 
aynen muhafaza edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarm 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi genel bütçeys dâhil dairelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü, ünivorsitelsr, Tekel G 
va Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün dâhil olduğu katma bütçeli idarelere komisyonumuz gerekli 
lunmaktadır. 

Bu bölüme nihayet vermeden önce Karma Bütçe Komisyonu çalışmalarına alâka gösteren sayın senatör ve 
bütçesiyle ilgili görüşmelerde hazır bulunan Hükümet temsilcilerine,, komisyon çalışmalarının her safhasına gayre 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgililerine, basınımtzan ve TRT ile Anadolu Ajansının temsilcilerine teşekkürlerimiz 

II - MİLLÎ GELİR VE ÜRETİM : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ikinci yılını da geride bırakmış bulunuyoruz. Devlet istatistik Enstitüsünün g 

mimizin genel gelişme hızı 1968 yılında % 6.7 ve 19S3 yılında % 7.0 olmuştur. Sektörlere inildiğinde ekonomik gel 
na yaygın olduğu görülmektedir. Ayrıca, son iki yılın sonuçları plân hedeflerine de uygun bir görünüş içindedir. S 
meler ile öngörülen gelişme hızına çok yaklaşıl ım f̂cr. inşaat ve ulaştırma sektörlerindeki katma değer artışları is 
maktadır. Tarım sektöründe durum diğer sektörlerdekinden farklı olmuş ve gelişme hızı plânda öngörülenin olduk 

Aşağıda başlıca sektörler itibariyle son ilci yılı kavrıyan millî gelir değerleri (1961 sabit fiyatlarına göre) ile zin 
mektedir. 

(Milyar Tl.) Zincirleme indeks 
1968 1969 1968 1969 

Tarım 24.0 24.2 101.9 100.8 
Sanayi 14.1 15.8 110.0 112.0 
inşaat 5.0 5.4 110.3 109.0 
Ulaştırma 5.6 6.1 108.0 108.8 

GSMH 84.2 90.1 106.7 107.0 

Tarım sektörünün gelişme hızı son iki yılda % 1.9 ile % 0.8 olmuştur. Oysa, bu sektör için öngörülen gelişine hı 
ibaimfa olduğu göze çarpmaktadır. Şüphesiz, yağışların mevsime ve bölgeye göre düzensiz geçişi bu durumda önemli 
tansif tarım usullerinin yıldan yıla genişliyen şekilde kullanılışı daha da olumsuz bir sonuçla karşılaşılmasın! önlem 

Bilindiği gibi, sanayi sektörü kalkınmakta olan ülkelerde sürükleyici bir sektör olarak tanımlanmaktadır. Bu n 
nan sonuçlar kalkınma gayretlerimizi değerlendiren önemli bir ölçüdür. 1968 yıhnda % 10.0 olan sanayi sektörünü 
% 12.0 a yükselmiştir. Böylece, son yılda plân hedefine ulaşılmış olduğu dikkati çekmektedir, inşaat ve ulaştırm 
me hızı % 7.2 iken son iki yıldaki gerçekleşmeler % 8 - 10 oranlarına vâsıl olması dikkati çekmektedir. 
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Görüldüğü üzere sektörlerin gelişme durumu da tarım sektörü hariç plân hedefleri ile uyarlı ve tutarlı 

YATIRIMLAR 

1963 yılı sonuçlarına göre toplam sabit sermaye yatırımları 1965 yılı fiyatları ile 17.6 milyar lira olara 
yarı kamu sektörü yatırımları ve 7.9 milyarı özel sektör yatırımlarıdır. Program hedefine göre gerçekleş 
larında % 0.4 fazlalık ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarında ise % 0.4 eksiklik göstermektedir. 1967 
maye yatırımları % 12.0 oranında bir artışı aksettirmektedir. 

Yukarıki rakamlara göre 1968 yılı toplam sabit sermaye yatırımlarının % 55.1 ini kamu sektörü ve % 
miştir. Kamu sektörü yatırımlarından genel ve katma bütçeli dairelerin yatırımları programda öngörülen 
lerinin yatırımları ise altında gerçekleşmiştir. 

1969 yılına gelince, Devlet Plânlama Teşkilâtının öntahminlerine göre 1985 yılı fiyatları ile gecen yılın 
ları ile 19.2 milyar lira çevresinde olacaktır. Ây:ıı tahmine göre bu miktarın 10.2 milyarı kamu sektörü v 
ilgilidir. Su rakamlara nazaran gerçekleşme yüzdesi kanın sektöründe % 98.9 ve özel sektörde % 97.6 d 
kalınanın özellikle genci ve katma bütçeli dairelerin yatırımlarından ileri geleceği anlaşılmaktadır. İktisadi 
rımlarının ise program hedeflerini aşacağı tahmin edilmiştir. 1968 yılı gerçekleşme rakamlarına göre 1939 y 
nın % 9.1 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Bir önceki yıla nazaran artış oranının düşük kalması 1 
nin üstünde gerçekleşmiş olmasından doğan bir durumdur. 

İSTİHDAM 

Ülkemizde işsizliğin önlenmesi kalkınma pblmıınzuı anahedeflerinden biridir. Bilindiği gibi, istihdamda 
çoğalışına ve sanayileşme hareketinin güç kazanışına bağlıdır. Az önce yukarda verilen bilgiler yatırını fa 
olarak genişlediğini göstermektedir. Ayrıca millî gelir rakamları başta sanayi olmak üzere tarım dışı sektö 
lere ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmelerden istihdam hacminin da genişlediği sonucuna varmak mü 

Devlet Plânllama Teşkilâtınca yapılan tahmine göre 1968 yılında istihdam hacmi (412) bin artış göster 
tir. Bu artışın (101) bini tarım sektöründe ve (311) bini tarım dışı sektörlerde meydana gelmiştir. 1969 
(13) milyon (814) bine ulaşmıştır. Son yıldaki artışın (59) bininin tarım sektöründe olmasına karşılık (346 
geldiği dikkati çekmektedir. 
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1968 ve 1969 yıMarı için tahmin edilen istihdam seviyeleri ve artışlar sektörler itibariyle gösterilmiştir. 

(Bin kişi) 
1968 Artış 1969 Artış 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Hizmetler 

Toplam 13.409 412 13.814 405 

1969 yılında tarım dışı sektörlerde istihdam tahmin edilenden (50) bin fazla olmuş ve bu sektörlerde işsizlik ge 
mişken daha düşük oranda % 5.3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

iş ve İşçi Bulma Kurumundan alman bilgilere göre tarım dışı büyük işyerlerinde çalışan işçilerin sayısı 1969 yıl 
tesbit edilmiştir. 1968 yılının aynı ayında ise 978 bin rakamı bulunmuştu. Onuncu ay rakamlarının mukayesesine gör 
59 bin ve nisbet olarak % 6.0 genişlemiştir. 

1968 ve 1969 yıllarının Ocak - Ekim aylarının ortalamasında göre müracaatlarda, iş münhallertinde ve işe yerle 
şılmıştır. 

Ocak - Ekim ortalaması Artış 
1968 1969 Miktar Nispet % 

9.274 101 9.333 59 
1.579 130 1.742 163 
489 46 533 44 
536 23 562 26 
370 21 385 25 

1.171 91 1.259 88 

İş istiyenler 43 729 46 731 3 002 6,9 
İş münhalleri 39 483 40 327 844 2,1 
işe yerleştirilenler 30 380 31 574 1 194 3,9 

Görüldüğü gibi, Ocak - EMm aylarının ortalamasına göre 1968 yılına kıyasla 1969 da iş istiyenlerin sayısı % 
ve işe yerleştirilenlerin sayısı ise % 3,9 fazlalaşmıştır. Bu durum istihdam imkânlarının genişlemekle birlikte işs 
vam ettiğini göstermektedir. 
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Diğer yandan yabancı ülkelerde çalıştırılan isçi sıayısı geçen yıl önemi bir ar'tış kaydetmiştir. 1969 
Bulma Kurumu aracılığı ile dışarıya gönderilen işçi sayısı 89 752 yi bulmuştur. 1968 yılının aynı dönem 
ten ibaret bulunuyordu. Bu gelişmenin sonucu işçi dövizli gelinleri 1968 yılında (107) milyon dolar ik 
mak suretiyle san yılda % 31 oranında bir artış kaydetmûştdr. 

TALEP 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlere göre 1967 yılında cari fiyatlarla (96,4) milyar lira 
% 10,4 artışla (106,4) milyar liraya ve 1969 yılında ise % 12,7 artışla (119,9) milyar İ r aya yükselmiştir 
seviyesi geçen yıl daha önceki yıla nazaran daha fazla bir büyüme göstermiştir. Son iki yılın rakamları 
hem yatırım harcamaları ve hem de tüketim harcamaları ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

1968 yılında yatırım harcamaları % 18,4 ve tüketim harcatmaları % 8,4 fazlalaşmıştır. Yatırım harm 
rünün ve tüketim harcamalarındaki artış üzerinde ise özel sektörün durumu etkili olmuştur. 1969 yılınd 
tüketim harcamalarının % 12,8 arttığı görülmektedir. Geçen yıl gerek yatırım harcamamı artış-ncla ve 
özel sektör önde gelen bir rol oynamıştır, ösel sektör yatırım harcamalarındaki artış oranının 1968 de % 
sı yatırım faaliyetlerine kayma olduğunu gösteren bir belirtidir, öyle görünüyor ki, son yılda özellikle 
mallarına karşı talebin baskısı artmıştır. 

Diğer yandan özel tüketim harcamalarının artış hızında da büyüme olmuştur. 1968 yılında % 10,0 o 
Şu halde tüketim malları da daha yüklü bir talebin karşısında kalmıştır. 

Toplam harcamalardaki geçen yıl görülen artışın daha önceki yıldakinden fasla oluşu biraz daha d 
ra arzı % 14,5 artmıştır. 1969 yılında para aramın daha düşük oranda artacağı anlatılmaktadır. Bun 
evvelki yıldakine kıyasla da geçen yıl daha büyük bir orana çıkışı, paranın devir süratinde bir hızlanm 
bir gelişme, toplam talebi yönetmenin daha güç bir duruma girdiği anlamına gelir. 
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Aşağıda genel talep durumunun bölüntüleri hakkında bir fikir edinmek üzere bâzı önemli üretim ve tüketim 
Ocak - Aralık devreleri, 1968 ve 1969 yılları Ocak - Ekim dönemleri itibariyle mukayeseli durumu görülmektedi 

Hadde mamulleri (1) 
Çimento (2) 
Şeker (2) 
Kahve (1) 
Çay (1) 
Sigara (1) 
Tütün (1) 
Bira (1) 
Rakı (1) 
Şarap (1) 
Pamuklu dokuma Çl) 
Yünlü dokuma (1) 

Ocak -- Aralık 
Birim 1967 1968 19 

Bin ton 476 636 
» » 4 245 4 747 
» » 506 540 
Ton 2 255 2 493 
» 14 586 15 735 1 
» 33 798 33 644 2 
» 3 220 2 678 

Bin litre 32 235 35 746 3 
» » 16 561 18 702 1 
» » 6 112 4 043 
Bin metre 169 735 185 199 15 
» » 4 807 5 798 

(1) Resmî sektör. 
(2) Resmî ve özel sektör. 

Yukarıdaki rakamlara göre yatırım mallarından hadde mamulleri ve çimento iç satışlan çok artmıştır. 
ve bâzı tekel maddeleri ile pamuklu dokuma iç satışlarında da önemli artışlar olmuştur. Son yılda Sümerb 
rında bir azalış görülüyorsa da piyasa haberle ri özel sektör satışlarında kayda değer genişlemeler olduğunu b 

FİYATLAR : 
Yukarıdaki açıklamalarımız arasında geçen yıl tarımsal üretimin düşük seviyede kaldığını ve toplam talep seviy 

daha hızlı bir yükseliş kaydettiğ'ini belirtmiştik. Burada eklemek gerekir M, geçen yılın Karekteristiğini çiz 
yaz aylarında meydana gelmiş ve fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkili olmuştur. 
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Toptan eşya fiyatları genel indeksi il 
ve 2 nci yarısında şu seviyeleri göstermiştir. 

stanbul geçinme indeksleri (1963 = 100) 1968 

Toptan Ankara 
eşya fiyatları geçinme 

genel indeksi indeksi 

1968 Aralık 134.7 130.0 
1969 Mart 136.7 131.6 
1969 Haziran 135.2 132.9 
1969 Eylül 135.9 134.0 
1969 Kasım 138.2 138.6 

Toptan eşya fiyatları ve geçinme endeksleri geçen yılın ilk yansında % 2 oranının altında kalan 
rin mevsim icabı yaz aylannda % 1 oranından az olmıyan düşüşler göstermesi gerekirken yükseliş 
miştir. Ekim ve Kasım aylannda mevsimden gelen tesirlerin de katkısıyla fiyat yükselişleri hızla 
gerekse perakende fiyatlarda yılın ikinci yansına raslıyan yükselişler, birinci derecede gıda mad 
gelmiştir. Bu durum toptan talep seviyesindeki yükseliş yanında yeni yıl rekoltesindeki düşüklüğün de 
tadır. 

Toptan eşya ve geçinme indeksinin yıllık ortalamaları ve artış oranlan şöyledir; 

1967 ortalama 
1968 » 

Toptan e 
Genel 

ışya fiyatları 
indeksi 

Ankara geçinme 
indeksi 

istanbul 
in 

i) 1967 ortalama 
1968 » 

123,4 
129,1 

121,9 
127,0 

1 
1 

2) 
1968/1967 artığı 
1968 ortalama 
1969 » 

% 4,0 
129,1 
136,8 

% 4,2 
127,0 
133,5 

% 
1 
1 

1969/1968 artış % 6,0 % 5,1 % 
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Görüldüğü gibi, toptan eşya fiyatları genel indeksinde % 6,0 ve Ankara geçinme indeksindeki % 5,1 oranl 
1968 yılında görülenlerin üstündedir, istanbul geçinme indeksinin % 5,0 oranındaki yükselişi 1968 yılındakine kıya 
Ancak, belirtmek gerekir ki, son ayların yükseliş temposuna göre fiyatların yıllık artış hızı bu oranları aşmaktad 

Fiyat indekslerinden söz edilirken bir noktayı açıklamak yerinde olacaktır. Üretim ve tüketin* bünyesi hızla 
indekslerinin kapsamım ve tartılarını 5 yıllık sürelerle gözden geçirmeye ihtiyaç vardır. 5 Yıllık Plânda ve yıllık 
diği halde fiyat indeksleri üzerindeki çalışmalar, bir türlü sonuçlandırılamamıştır. Bu durum Komisyonumuzda 
1970 yılı içinde fiyat indeksleri probleminin çöziimkaıdiğini görmek Komisyonumuzun en büyük temennileri arası 

Fiyatlar konusuna son vermeden onca, altın fiyatlarındaki gelişmelerede kısaca değinmek yerinde olacaktır. B 
geçen yılın ortalarında dünya piyasalarında 42 $ seviyesini göstermekte idi. Ancak, bu fiyat yılm son aylarında 
altının resmî paritesi olan 35 $ seviyesine inmiştir. İç piyasalarımızdaki altın fiyatları da ben ser bir seyir tak 
rakamlardan izlenebilir. 

Bir gram külçe allltının fiyatı 
1968 1969 

Lira Kr. Lira Kr. 

Eylül 17 30 19 04 
Ekim 17 54 19 27 
Kasım 17 95 18 11 
Aralık 13 18 16 61 

Görüldüğü gibi, 1 gramlık külçe altının fiyatı 1969 yılı Eylül ve Ekim aylarında 19 liranın üstünde seyretmekt 
aylarındaki seviyeyi çok aşıyordu. Ancak, Kasım ayında başlıyarak sürekli şekilde devam eden düşüşlerle yıl son 
fiyatı 16,61 lira olarak 1968 yılı sonu seviyesinin çok altına inmiştir. Bu durum gösteriyor ki, s on iki yılda iç piy 
hareketleri iç etkenlerden çok, dış etkenlerin tesiri altında kalmıştır. 

PARA VE KREDİ 
1968 ve 1969 yıllarında ekonomimizin likiditesine değişik şartlar hâkim olmuştur. 1968 yılında para arzı % 

yükselmiştir. Bu yükselişte tedavül hacmi değil, mevduattaki artışlar etkili olmuştur. Nitekim, tedavüle çıkarıla 
lira ile 1968 yılı sonu seviyesini göstermiştir. Para arzını etkiliyen mevduat miktarı ise 1967 yılı sonunda 14,0 m 
17,7 milyar liraya çıkmıştır. 

1969 yılında para arzının, bir önceki yıldakine yakın bir artış göstereceği anlaşılmaktadır. Ancak, bu artışın 19 
mevduat artışının değil tedavül hacmi genişlemesinin etkilediği görülmektedir. 1969 yılında tedavüle çıkarılan ba 
tışla 11,0 milyar liraya yükselmiştir. Geçen yılın on aylık döneminde para arzını etkiliyen mevduatın sadece % 2 
ve Aralık aylarındaki gelişmeler hesaba katılsa dâhi söz konusu mevduatın geçen yıldaki artışı emisyon artışını 
tir. Geçen yıl emisyon artışının başlıca etkeni Merkez Bankası kredilerindeki yükseliştir. 1968 yıli sonunda 10,2 m 
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kredileri 1969 yılı sonunda % 21,3 artışla 12,3 milyar liraya çıkmıştır. Kamu Sektörünün finansman ihtiya 
kası kredilerindeki artışlarda büyük bir paya sahibolmuştur. Bununla birlikte, Merkez Bankasına yapıl 
emisyonu artırıcı etkisini önemli ölçüde azaltmış tır. Geride bıraktığımız yılda mevduattaki artış hızının 
dır. 1969 yılının on aylık dönem sonuçlarına göre tasarruf mevduatı % 7,3 oranında artmıştır. 

1968 yılının aynı döneminde ise % 20 oranına yakın bir artış göstermişti. Bu durumun nedenleri araş 
Diğer yandan bankaların açtıkları kredilere bakıldığında 1969 yılındaki artışların 1968 yılındakini a 

Ocak - Ekim döneminde banka kredileri % 15,1 oranında artmıştır. Bu artış 1967 ve 1968 yıllarında gö 
artış hızı yavaşlarken kredilerdeki artış hızının büyümesi, sıhhatli bir gelişme olup olmadığı sorusunu 

1970 yılı başında Merkez Bankasını yeni bir hüviyete kavuşturan kanunun çıkışı önemli bir asama 
kanun bankaya geniş bir hareket serbestisi verirken ağır sorumluluklar da yüklemiştir. Kısa ve uzun sü 
kanın iç organizasyonu kadar diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyonunda önem kazandıran bir duruma g 

Sermaye piyasası kamın tasarısı üzerindeki incelemeler sonuçlanmak üzeredir. Hisse senedi ve tahvil 
durumdadır. Tasarının kanunlaşması ile bu hareket daha da yoğunlaşacaktır. Ancak, dikkatten uzak t 
vadeli fonlar arasında iyi bir dengenin sağlanmasıdır. Para piyasasının ve sermaye piyasasının şartlarını 
konuda ağır sorumluluklar düşmektedir. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER : 
1969 yılının 11 aylık döneminde dış ticaretimizin hacmi 1.218 milyon dolar olmuştur. Geçen yılın ay 

tesbit edilmişti. Onbir aylık dönemlerin mukaye sesine göre geçen yıl dış ticaretimizin hacmi 77 milyon 

(Milyon dolar) 
Ocak - Kasım 

1968 1969 Fark 

İhracat 439 475 + 36 
İthalât 702 743 + 41 

Dış ticaret hacmi 1.141 1.218 + 77 

Görüldüğü, gibi, dış ticaretimiz hacmmdaki genişlemeyi meydana getiren hem ihracatımızda ve hem 
san döneminde iihracatnnu! 36 milyon dolar ve % 8,2 fazlalaşmıştır. Aynı mukayeseye göre ithalâtımız 
bir büyüme göstermiştir. 

1968 yık Ocak - Kasım döneminde ihracat gelirimiz ithalât giderlerimizin % 62,5 ini teşkil etmek 
de ise bu nisfeet artış göstererek % 63,9 a çıkmıştır. 
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1969 yılı programında ön görülen 575 milyon dolarlık ihracatın 580 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ta 
için geçen yıl programında 860 milyon dolar öngörülmüştü. Bu miktarın da 810 milyon dolar olarak gsrookleş 
ler doğru çıktığı takdirde 1968 yılında 235 milyon dolar olan dış ticaret açığımız 1989 yılında 250 milyon dolar 

G-eçen yıl içinde ihracatımızın gelişme göstermesinin başlıca İM nedeni vardır. 1968 yılında B'i'ilı ülkeleri sa 
mış ve bu ülkelerin pazarları daha olumlu şartlar göstermiştir. Diğer yandan ihracatımızı teşvik edici tedbirler geçe 
ve bir ölçüde ihracatımızı çeşitlendirmek mümkün olmuştur. 

1970 yılında program hedefleri büyüdüğüne göre gelişen dış piyasalardan daha geniş ölçüde yararlanmaya 
için daha yoğun gayretlere ihtyacımız olduğu kabul edilebilir. 

Ödemeler dengemizin görünmiyen kalemleri arasında turizm gelirlerimizde geçen jû önemli bir gelişme kaydedil 
dolar olan turizm gelirlerimizin 1969 yılında 50 milyon dolara ulaştığı tahmin edimiştir. Ancak, turizm ve dı 
büyük artış göstermesi nedeniyle net turizm gelirlerinin yine menfi bakiye vereceği anlaşılmaktadır. Görülmiyen 
önemli gelişmesi işçi dövizi gelirlerinde olmuştur. 1968 yılında 107 milyon dolar olan işçi dövizi gelirleri 1969 yılınd 
Batılı ülkelerden işçilerimize taleplerdeki büyüme devam ettiğine göre 1970 yılında bu kaynağın daha da genişlem 



— 14 — 

III. -. GELİR BÜTÇESİ : 

ikinci Beş Yılhk Kalkınma Plânının 3 ncü dilimini teşkil eden 1970 gelir bütçesi ile ilgili izahata geçm 
yıllardaki ve özellikle 1969 yılındaki gelişmelerine değinilmesi faydalı görülmüştür. 

Aşağıdaki tablodaki indeksler, devlet gelirlerindeki net artış eğilimini açıklıkla ortaya koymaktadır. 

CARİ FİYATLARLA G. S. M. H. VE GENEL BÜTÇE VERGİLERİ ENDEK 

(Milyon Tl.) 

Gayrisâfı millî basıla Genel "bütçe vergi gelirleri 
Yıllar Miktar Endeks Miktar 

1.580 

Endeks 

1952 14.320 100 

Miktar 

1.580 100 
1953 16.821 117 1.853 117 
1954 17.114 124 2.481 157 
1955 21.059 147 2.094 133 
1956 24.334 170 2.816 178 
1957 30.523 213 3.592 227 
1958 38.5C6 269 4.142 262 
1959 47.726 333 Ö.VOÖ 350 
1960 50.969 356 5.671 359 
1961 53.719 \ 375 6.699 424 
1962 60.300 421 7.114 450 
1963 69.024 482 8.424 533 
1964 74.197 518 9.292 588 
1965 80.020 558 10.294 651 
1966 93.578 653 12.464 788 
1967 103.995 726 14.882 j 941 
1968 114.752 301 16.232 1.027 

Tablonun tetkikinde de görüleceği üzere 1952 yılı, başlangıç alınmak ve ayrı yıl gayrisafi millî hâs 
lirleri indeks 100 farzedilmek suretiyle, 1968 yılı vergi gelirleri endeksi, aynı yıl gayrisafi millî hâsıla en 
dır. 
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Devlet gelirlerindeki bu artışın tabiî bir sonucu olarak, genel bütçe gelirlerinin, gayrisâfi millî hasılaya ol 
de % 11,2 olan bu oran 1968 yılında % 17,6 seviyesine çıkmıştır. 

Genel Bütçe gelirlerinin gayrisâfi millî hâsılaya oranı 

Yıllar % 

1958 11,28 
1959 12,05 
1960 11,61 
1961 14,98 
1962 14,42 
1963 14,87 
1964 16,08 
. 1965 16,13 
1966 16,11 
1967 17,42 
1968 17,58 

Devlet gelirlerindeki bu gerçek artışlar, bir taraftan millî gelir ve özellikle vergilendirile bilen sektörlerdek 
taraftan da devamlı reform hareketleriyle her yıl biraz daha modernleştirilerek millî gelirdeki artışları dah 
rilen vergi sistemimizdeki gelişmelerden ileri gelmektedir; 1962 yılından sonraki dönemde daha kesin ve belirli 
let gelirlerindeki artışların nedenleri, tesislerini daha çok bu dönemden sonra gösterebilen, vergi reformları 
ile ilgili bulunmaktadır. 

1969 yılının 10 aylık tahsilat rakamları Devlet gelirlerindeki gelişme hızının arttığını göstermektedir. Bilin 
bütçe gelirleri 24 497 milyon lira olarak tahmin edilmişti. Mart - Aralık 1969 dönemini kapsıyan 10 aylık uygu 
gelirlerin % 75,6 ya tekabül eden, 18.525 milyon lirası tahsil edilmiş bulunmaktadır. 
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1970 yılı Bütçesi : 
1970 yılı Bütçesi gelirleri, vergi kategorileri ve Komisyonumuzda yapılan ilâveler itibariyle 1969 yılı B 

tabloda gösterilmiştir. 

Bütçe Komisyonunca kabul edilen 1970 Genel Bütçe tahmininin, 1969 yılı Bütçe tahmi 

(Milyon Tl.) 

Bütçe Ko-
1969 bütçe 1970 bütçe misyonunda 

Gelirin nevi tahmini teklifi ilâve edilen Toplam Farkı 

1. Vergi gelirleri 
a) Vasıtasız vergiler 
b) Vasıtalı vergiler 

2. Vergi dışı gelirler 
3. Özel gelirler ve fonlar 

a) Tasarruf bonoları 
b) Fonlar 
c) Karşılık paralar 

21.249 23.571 
6.950 8.300 

14.299 15.271 
1.132 1.510 
2.116 2.191 
785 780 
161 131 

1.170 1.280 

50 

50 

Toplam 24.497 27.272 50 

23.621 
8.300 

15.321 
1.510 
2.191 

780 
131 

1.280 

27.322 

2.372 
1.350 
1.022 

378 
75 

— 5 
— 30 

110 

2.825 

1970 yılı gelir tahminlerinde aşağıdaki veriler temel kabul edilmiştir. 
1. 1969 malî yılının 10 aylık tahsilat rakamları, 
2. Geçen yıllardaki yıllık tahsilat artış oranlan, 
3. 1969 yılında gayrisâfi millî hâsılanın yaklaşık olarak % 6,8 i, 
4. 1970 yılı programında gösterilen ithalât hacmi, 
5. 1970 yılı çeşitli maddelerin üretim ve tüketiminde beklenen gelişmeler, 
6. 1970 yılı iş ve istihdam hacmi tahmini, 
7. Bâzı vergi kanunlarında yapılacak gelir artırıcı yöndeki değişikliklerin yıl içinde kanunlaşacağı, 
Yukardaki tablo, bu temel verilerin ışığı altında tetkik edildiğinde, toplam genel bütçe gelirlerinin, bir 

nını ifade eden % 11,5 rakamının olduikça ihtiyatlı olarak tesbit edildiğinin kaibulü gerekir. Bilindiği gibi, 
tına nazaran % 23,2 oranında fazla olarak tesbit edilmiştir. 



— 17 — 

Diğer taraftan, gelir kalemlerine ait madde gerekçesinde, 1970 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı her ge 
kilde açıklanmış bulunmaktadır. Madde gerekçe lerindeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olar 
ceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı veçhile, Komisyonumuzdaki çalışmalar sırasında genel bütçe gelirlerine : 
Damga Vergisine (50 655 119) lira ilâve yapılmıştır. Bu rakamın ilâvesinden sonra (27 272 230 894) lira olarak 

den (27 322 886 013) liraya yükselmiştir. 
Komisyonumuzca kabul edilen son şekline göre genel bütçe gelirlerinin toplamını ifade eden Gelir Bütçesi (27 32 

edilmiş bulunmaktadır. 

IV - ÇEŞİTLİ KONULARDA REFORM ZARURETİ : 

Komisyonumuzda yapılan çalışmaların ışığı altında açıkça ifade edilmesi gereken nokta; kamu idaresinin çeşitli 
runlu hale gelmiş olan reform çalışmalarıdır. Bu refonm çalışmalarını belli başlı üç bölümde incelemeyi kamu harca 
mizin ekonomik ve sosyal bünyesi üzerinde meydana getirdiği derin tesirleri ortaya koyma yönünden faydalı görmek 

A) Kamu idaresinde reform : 
Çağımızda kamu harcamalarının hızlı bir şekilde büyümesi birçok maddi hususları değiştirmiştir. Millî harcamal 

çe artmakta, kamu harcamaları iktisadi istikrar üzerinde etkiler yapmaktadır. Muayyen bir kamu hizmetinin görüle 
naklar işgücü, eşya ve para olarak çeşitli kamu kuruluşları tarafından sarf edilmektedir. Ancak kamu kuruluşları b 
optimal faydayı en düşük maliyetle gerçekleştirme sorunuyla karşı karşıyadırlar. Bu sorunu rasyonel bir çözüme 
luşların yeniden düzenlenmelerine ve modern sevk ve idare metodları ile yönetilmelerine ihtiyaç vardır. 

Bugün her ülkede kamu kuruluşları için reform ihtiyacı söz konusu olmakla beraber, bu ihtiyacın kapsamı ülkede 
eder. Günümüzün devleti kalkınma hareketini düzenlemekte, geniş alt yapı yatırımlarına girişmek s, sağlık ve eğitim 
maktadır. Kalkınma bakımından son derece önemli ve geniş sahalara el atmış Devlet mekanizmasının yetersiz şek 
kalkınma hızını yavaşlatacaktır. 

Kamu yönetiminin etken olmaması, değerleri önemli miktarlara ulaşan kaynakların, israfına yol açmaktadır. Tü 
şüklüğüne ve kaynak israfına sebebolan birçok hususlar müşahede edilmektedir. Büyük ölçüde aynı mahiyeti taşıyan 
ruluşlar tarafından yürütülmekte, bu nedenle, elde edilen tecrübelerden ve hizmet entegrasyonundan âzami fayda t 
gücü ve para israfına yol açılmaktadır. Hizmetlerin yürütülmesinde kararlar genellikle zamanında alınmamakta, bu 
mesine ve maliyet artışlarına sebebolmaktadır. Çeşitli kuruluşların yürüttükleri birbirleriyle ilgili işlerde koordinas 
ması da kaynaklardan âzami verimin alınmasına engel olmaktadır. 

Kamu idaremizde gerekli teşkilâtlanma değişiklikleri ile yönetim usullerinin geliştirilmesinin biran önce ele alın 
görülmektedir. 
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B) Bütçe reformu : 
Komisyonumuzda yapılan çalışmalarda orltaya çıkan ve bütün üyelerimizce üzerinde önemle durulan k 

bütçe tasarısı ile değişiklik ve ilâve teklifleri konusunda üyelerimizin doğru kararlar almasına imkân ver 
tarafından temin edilememeğidir. 

Ülkemizde program ve faaliyetler açık, olumla bir şekilde belirtilmemiş, aynı işi birkaç dairenin yap 
mamış, gayelere erişebilmek için gerekli alternatifler üst makamlara yetersiz bir seviyede gösterilmiş; ca 
ları sistematik bir şekilde hesaplanmamış, bütçe kararlarına plân ve program analMerinin tesiri az olm 

Devlet hizmetlerimde âzami sosyal faydayı elle etmek içim kıt olan kaynakların dağılımında belirli kı 
kınma Plânında tesbit edilen hedeflere ulaşmak gayesiyle yapılacak faaliyetlerim iktisadi, malî ve fizikî 
taya konmalıdır. Hengi faaliyetin gerçekten önemli olduğu ve hangi faaliyetin olmadığı konusunun açık 
cak öncelikler yönünden gereklidir. 

Mevcut bütçe sisteminin çeşitli alternatifler arasında karar verme durumunda olan organlara yeteri 
yoksun oluşu nedeniyle Türk bütçe sistemini geliştirmek amaciyle 1968 yılında başlamış olan çalışmalara 
dir. Yapılan çahşmalar Devlet kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını gaye edinen «Progra 
tuftur. 

Program bütçe toplum ihtiyaçlarının karşılanmasını sınırlı kaynaklarla gerçekleştirme arzusunda olan 
en doğru seçimi yapabilme olanağını veren ve dolayısiyle en az maliyetle en çok hâsılanın gerçekleştirilm 
temde Hükümetin amaçları hizmet açısından sınıflandırılır ve kaynakların tahsisinde, faaliyetlerin yür 
met» esas olarak alınır. 

Program bütçe sisteminde Hükümet harcamalarının nedenleri, yani hangi hizmetin, kimler için yapıl 
Halbuki mevcut bütçe sisteminde, harcama kalemleri itibariyle «neler» in satmalmdığı gösterilmektedir. B 
dan kolaylık sağlar, fakat hizmetler arasında tercihler yapmak ve hizmetlerin yürütülmesindeki etkenliğ 
lama bakımından yetersiz kalır. Bu sebeple, her bakanlık ve daire bütçe ödeneklerini maddelere göre de 
yani program ve faaliyetlere göre yapılması gereklidir, Program bütçe sistemi içinde hedef alman amaçla 
seferber edilmesi gerekli kaynaklar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Program bütçe sistemine geçiş döneminde, sistemin uygulanmasını kolaylaştırıcı ve geliştirici gerekli 
zumlu görüyoruz. Bunların içinde en önemlisi 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunudur. Bilindiği g 
de, malî dokümanlar ve kayıtlar, harcamaları ansak fon, kuruluş ve harcama birimleri olarak vermekted 
daki hususlara ilâve olarak işletme ve malî kontrolü temin edecek doğruluk ve zaman unsurlarını, fonk 
bir muhasebe sistemi gerekmektedir. Bu konuda!d çalışmaların da en kısa zamanda ele ahnmasını ümided 

Komisyonumuzun bu seneki çalışmalarına, her bakanlık ve daire 1970 malî yılı bütçe tasarısı ve progr 
lunmaktadır. Komisyonumuz, uygulama çalışmalarına başlamış olan program bütçe sistemini, Devlet bütçesinin 
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alizi, bütçenin kabulü, uygulanması, uygulama neticelerinin değerlendirilmesi ve gelecek bütçenin hazırlanmasına kad 
odern prensiplerin kullanılmasını öngören etkili ve verimli sonuçlar vadeden bir bütçe sistemi olarak görmektedir. 

C) Personel reformu : 
Türk kamu idaresinde diğer reformlarla beraber gerçekleştirilmesi zorunlu olan bir diğer reform da personel refo 

svlet personelinin verimliliğini artırmak için yapılan çalışmaların bütününü kapsar. Bütün Türkiye'de personel verim 
'k araştırmaları gerektirmiyen bir açıklıktadır. 

Türkiye'de Devlet kesiminde iş ile insan arasındaki ilişki iyi bir şekilde düzenlenememiştir. Bunun nedeni, belirli işle 
sbitinde hizmet gelişmelerinin incelemeye tâbi tntulmamasıdır. 

Bir hizmete personel alınırken o hizmetin tanımlamasına önem verilmelidir. Bu yapılmadığı (takdirde, kadrolarını z 
Ümıasına yol açılmış olunacaktır. Bilhassa, kadroların doMurulmasında «liyakat» unsurunun esaıs alınmaması da in 
ııdaM ilişkiyi çok zaman olumsuz yönde etkilemektedir. 

Personel rejimimizin diğer bir sorunu da tâyinlerin genellikle sadece kıdeme göre yapılması, liyakatin esas alınma 
ı devamlı olarak değerlendirmeye tabi tutulmaması nedeniyle, fonksiyonlarını kaybetmiş olan kuruluşların hizme 
rsonelin yeni işlere yöneltilmesine engel olmaktadır. 

Kamu personeli arasımda çok değişik ücret statüleri tatbik edilmektedir. Değişen hayat şartları bilhassa kamu 
eitfoilemekıtedir. Alhnan tedbirler ve çıkarılan yeni düzen'leyiici kanunlara rağmen, kamu personelini tatmin edici net 

felerde yapılan her artış belirli rasyonel çözüm yolları getirmediği için ekonomideki fiyat artışlarını karşılıyaımamıalkt 
bıaıri geçim ihtiyaçlarını karşılatmalıdır. 
Pensioned reformu, yalnız ücret politikasını 'ayarlamak ve yeterli seviyeye getirmek demek değildir. Bunun yanında 

tay ve dikey personel hareketliilğM sağlamak, iş tanımlamalarını yapmak, hizmet içi eğitime önem vermek ve her şey 
nu idari ve bütçe reformu, ille sıkısıkıya ilişkilendiirmek gereklidir. Personel reformu, program bütçe sisteminin ama 
sinlikle lüzumludur. 

TEMENNİLER 

1 — Yurdumuzda (200) bini mütecaviz korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Bunların himaye edilmesi ve ce 
inde yetiştirilmesi için, korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri kurulmuştur. 
Bu birliklerin faaliyeti (200) bin çocuğu korumaya yeterli değildir. Bu maksatla Hükümet tarafından başladığı b 
ıali, 
2 — Yıllık ekonomik gelişme ve nüfus artışına paralel olarak artmakta olan karayollarının yapım ve idame ihtiyaçl 

gun olarak gerçekleştirilmesi için, Batı ülkelerinde olduğu gibi bizde de memleket şartlarına adapte edilmiş ve işl 
itadan her yıl alınmak üzere bir «Yol kullanma Taşıt Vergisi» nin ihdas edilmesi; 
3 — ihraç mallarımızla ilgili destekleme alımlarının tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirme 

ıdurulması, dünya fiyat konjoktörüne uygun fiyatlarla yapılması suretiyle zararlı durumlara meydan verilmemesi v 
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âzami payın müstahsıla intikalinin sağlanmasının faydası aşikârdır. Bu maksatla, bütün destekleme 
ilânını lüzumlu görmekteyiz. Ayrıca destekleme alımları yolu ile mubayaa edilen malların depolama 
getirilmesi; 

4 — Yalova Kaplıcaları İşletmesine dâhil taşınmaz mal ve tesislerin mülkü Hazineye ve intifa hakkı 
bulunmaktadır. 1952 yılında senelik (30 000) Tl. kira ile ve 25 sene için İşletme Denizcilik Bankasına 
olduğu gibi, bu işletme 1968 yılı bilançosunu (1 838 006) Tl. zararla kapatmıştır. Banka tarafından 
daima müesseseye malî külfet yüklemektedir. Bu müessesenin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Sağlık ve 
kalacakları bir statüye bağlanmasını; 

5 — Evvelce Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içinde iken 1964 yılında Köy işleri Bakanlığına kara 
devredilmiş olan orman köylerinin kalkındırılması konusunun Orman Bakanlığı içinde yeniden ele alınm 
ayrı bakanlıklardaki dubl teşkilât rasyonel bir şekilde birleştirilmeli ve değerlendirilmelidir. Orman k 
çekçi projelerin icabı, yeterli ödenek temin olunması çareleri araştırılmalıdır. Gerekirse Hazine yard 
orman ürünleri satışlarından ve mesele etüt edilerek mümkün görülecek diğer kaynaklardan istifade e 
tesisine gidilmesi; 

6 — Sosyal Sigortalar Kurumu yüklendiği vazifeler bakımından, ilk teşekkülündeki espiriyi çoktan 
daha şâmil bir görev sahası olan Sosyal Sigortalar haline inkilâp etmiştir. Bu itibarla kuruluş ve teşkil 

7 — Kiralık otomobil «Rent a Gar» servislerinin yayılması için teşvik tedbirlerinin alınması ve b 
mesti; 

8 — Konut maliyetlerini ucuzlatma konusunda en önemli etken olan ve konut yatırımlarında % 6 
zennesinin bol, ucuz ve kaliteli istihsali için yapı malzemesi sanayiinin teşvikini, bu itibarla da, bir sanay 
diğer yollardan sağlanmasında gerekli kolaylıkların getirilmesinin lüzumluna inanmaktayız. Ayıkça, y 
yoç göstereceği mafeina, teçhizat .ve yedek parçayı imal edecek tesislerin memleketimizde kurulmasın 

9 — Ankara Belediye Hastanesinin son yıllarda vatandaşlarımızın şahsi gayretlerine dayanan büyük 
gelişmeyi sağlıyan demeğe gelişmeyi hızlandıracak ölçüde yardımcı olunması; 

10 — Genel ve katma bütçelere bağlı (D) ve (E) cetvellerinin, 3656 sayılı Kanunun 9 ve 19 ncu 
rak düzenlenmesi ve bu yolda kadro artışlarına mahal bırakılmaması, 

11 — Nüfus idarelerinde mevcut nüfus kayıt defterleri ve vukuat defterlerinin ciddî bir şekilde mu 
çelik dolaplar alınmasını teminen her yıl bütçesine ödenek konulması, 

12 — Bütçe tasarılarında giderlerdeki artışlar.; karşılamak üzere yıl içinde vergi kanunlarında ya 
açıklayıcı bilgilere yer verilmesi, 

13 — 1970 yılı programında gelirlerin dağılımındaki (kâr, ücret VJS. gibi) eşitsizlikleri giderici ve fiy 
ihiyetteki dağınık halde bulunan tedbirlerin toplu 'bir politika içinde bütünleştirilmesi için teknik çalışm 
çalışmaların hızlandırılarak 1970 yılı içinde sonuçlandırılması için gereMi gayretlerin gösterilmesi; 



- 21 — V 
Hususları, 1970 yılı Büitçe kanunu tasarısının görüşülmesi dolayısiyle temenniye şayan görülmüştür. 
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bay ar 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Kâtiip 
Erzurum 

B. Danışman 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdu 

M. K. Küçüktepepm 

Ankara 
Y. Köker 

Ankara 
H. T. Toker 

Ankara 
A. Yalçın 

Ankaıta 
t. Yetiş 

Aydın 
Muhalifim 

M. K. Yılmaz 

Bolu -
Muhalifim 
K. Demir 

Burdur 
Muhalifim 

N. Yavuzkan 

C. S. Üyesi 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. tiner 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Edirne 
M. N, Ergeneli 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Baltay 
Muhalifim 
H. Özkan 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Okyayuz 

İstanbul 
0. G. Fer soy 

îznıir 
M. Akan 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Izrm/ir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Muhalifim 
T. Orhon 

Kars 
Muhalifim 

Muhalefet şerhi eklidir 
K. Okyay 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdu 

H. Tosyalı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

İV. Akyurt 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Manas 
A. tmamoğlu 

Muğla 
Muhalifim 
M. Akarca 

Ordu 
K. Şensoy 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Timisi 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
8. Özgür 

Trabzon 
akkım mahfuzdur. 
.. §. Ağanoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Muhalifim 
A. B. Zlzuner 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğl 

Uşak 
0. Dengiz 

u 

Söz 
Urfa 

hakkım mahfuzdu 
/ . E. Karakapıcı 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1970 malî yılı Bütçesinin yüzeysel bir incelemede dahi görülebilen tarafları ille tutarsızlıkları 'orta 
Bu bütçe büyük bir açıkla gelmektedir. Her ne kadar cari giderler önceki yıllara oranla % 5,59 

Ilışılarak, bütçe açığının büyüklüğü gözlerden gizlenmeye çalışılmış ise de, gerçekte bütçenin vasat bir 
lerde kanuni karşılıklar dahi konmamıştır. Yüksek öğrenim de gece eğitimi yapacak fakültelerin ö 
ödenekler yıl içinde ek ödenekler halinde getirilir düşüncesi ile bütçe açığı suni olarak küçülttü meye 

Hükümetin bütçe açığını ikibuçuk milyar (kadar göstermesi samimî değildir. Açığı bu kadar k 
nekleri bu açığa ilâve etmek lâzımdır. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin ta bük edileceği bu yılda bâzı gelişme oari hizmetlerinde 
yide yıl içinde büyük ©k ödenekler getirilmek zorunlu olacaktır. 

Ayrıca bütçe açığını kapatmanın bir usulü haline getirilen yıl ortalarında % 10 - 12 tasarruf emir 
Böylece Hükümetin ikibuçuk milyar dediği açığa yıl içinde getirilecek ek ödenekleri ve yıl sonu 

leri de ilâve etmek kaçınılmaz zorunluluktur. 1970 malî yılı bütçe açığının çok büyük olduğu gizulen 

Bütçe açığının vergilerle kapatılacağı ve 1970 malî yılının bir derlenme toporlanma yılı olduğunu 
Ancak dkonamnniizin güçlükleri ve içinde bulunduğu krizler, bu kadar büyük bir açığın yalnız verg 

Türkiye'de vergi potansiyeli sınırlarına ulaşılmıştır. Köylü, memur, esnaf ve işçi sınıflarında açık 
mayız bu sosyal sınıflarda patlama sınırlarına varmış olan geçim sıkıntıları ortada iken 'bu sahalarda 
haksızlık olur. 

Bizim kabul edebileceğimiz üst gelir sınıflarını hedef tutan vergilerdir. Hükümetin getirmekte olduğ 
nun tasarısında olduğu gibi; bu üst gelir sınıflarını hedef t atmamaktadır. 

Aslında gelir dağılımındaki sosyal adaletsizlik ortadadır. Demokratik rejimlerde gelir dağılımındak 
gisi âletidir. Bu âlet fiyat politikası ile de desteklenire!: gelir dağılımındaki adalet sağlanabilir. 

A. P. iktidarı bu iki âleti de iyi kullanmamaktadır. Vasıtalı vergilere ağırlık vererek, tarım ürünler 
ne işleterek Türkiye'de sosyal adaleti ve âdil gelir dağılımını sağlıyamamaktadır. 

Bütçe açığını kapatmak için alınacak vergilerin vasıtalı ve dar gelirli sınıfları hedef tuttuğu orta 
ve artık vergi potansiyeli yoktur. Bunun için açığı kapatacak büyüklükte vergi geliri elde edileceği ka 
patmıak için açık finansman yoluna girmeye mecbur kalacaktır. Bu ise ekonominin intiharı olur. 

Bütçeler memleketimizdeki durumu ve karekterleri ile kalkınmamızın en büyük âletidir. Türlüye' 
hızla kalkınabilmesi için ve bu kalkınmanın genel ekonominin dengesini muhafaza ederek, sektörlerar 
ki dengesizliği ortadan kaldırarak hızla kalkınabilmek için, bütçe âletinin çok dikkatli ve iyi kullanılm 
kalkınma, plânının öngördüğü % 4,1 oranının çok gerisinde kalmaktadır. 1967 de % 0,9 1968 de % 01 



1970 yılı genel bütçelerinin Hükümet teklifi il© Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 
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 Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

(A/l) Cetveli (A/2) Cetveli (A/3) Cetveli ıTopb anı 

Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonica 
teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

16 059 741 16 059 741 60 002 60 002 362 324 302 324 16-482 0Ö7 16 482 067 
01 128 310 60 088 310 3 887 139 3 887 139 1 981 801 1 981 801 66 997 310 65 957 310 
4 328 204 4 328 204 230 500 230 500 60 000 60 000 4 618 704 4 618 704 
21 767 470 21 767 470 85 000 #5 000 131 000 131 000 21 983 470 21 983 470 
3 022 720 8 022 720 17 539 17 539 3 040 259 3 040 259 

104 500 000 107 515 000 72 435 000 65 220 000 23 060 256 23 060 256 199 995 2516 195 795 256 
16 998 146 16 998 146 71 100 000 71 100 OOO 30 031 161 30 031 161 118 129 307 118 129 307 
15 508 320 15 508 320 55 000 85 000 140 250 140 250 15 703 570 15 733 570 
30 000 000 30 000 000 3 400 000 3 400 000 189 590 189 590 33 589 590 33 589 590 
200 000 000 207 000 000 200 000 200 000 195 000 195 000 200 395 000 207 395 000 
94 000 000 94 000 000 38 211 001 !38 211 001 200 000 200 000 132 411 001 132 411 001 

420 000 000 420 325 000 3 250 000 1 250 000 1 367 000 1 367 000 424 617 000 4212 942 000 
4 591 746 010 4 589 786 010 82 641 008 82 641 008 75 013 003 75 613 003 4 750 000 021 4 748 040 021 
144 000 000 143 999 100 6 180 000 5 205 000 120 196 354 120 197 254 270 376 354 269 401 354 
411 000 000 411 000 000 4 000 000 8 250 000 '2 235 032 2 235 082 417 235 032 421 485 032 
485 000 000 490 000 000 31 050 000 * 15 250 000 4 887 000 4 887 000 520 937 000 510 137 000 
145 004 996 144 964 996 795 001 875 001 55 712 392 53 212 392 201 512 389 199 05:2 389 
789 699 951 791 559 951 5 928 000 3 828 000 12 654 543 063 12 668 629 682 13 450 171 014 13 464 117 633 

2 537 500 000 2 566 413 500 422 092 000 189 424 000 61 049 668 66 149 668 3 020 641 668 2 821 987 168 
22 799 517 22 799 517 1 238 950 098 1 503 705 099 44. 785 504 47 285 504 1 306 535 119 1 573 790 120 
37 000 000 42 000 000 1 237 347 1 237 347 38 237 347 43 237 347 
860 000 000 861 400 000 22 253 000 8 650 000 26 437 425 30 437 425 908 690 425 900 487 425 
53 300 000 53 600 000 1 757 000 1 350 000 1 008 600 1 008 600 56 065 600 55 958 600 
472 500 OOıO 472 500 000 388 615 000 376 353 000 52 546 309 53 546 308 913 661 309 902 399 308 
41 100 000 41 140 000 3 065 000 2 815 OOO 758 031 758 031 44 923 031 44 ?13 031 
14 900 000 14 900 0O0 920 000 920 OOO 430 000 430 000 16 250 000 16 250 OOO 
18 500 000 18 720 000 1 350 000 750 OOO 17 '384 869 17 384 869 £7 234 869 36 854 869 
14 900 000 14 900 000 276 348 000 271 248 000 2 319 501 2 319 501 293 567 5Ö1 288 467 501 
42 000 0O0 42 000 0O0 7 790 001 7 790 001 18 925 O0£ 18 925 002 >68 715 003 68 715 003 
40 000 000 40 000 000 191 158 000 191 158 000 17 077 901 17 077 901 248 235 901 248 235 901 
46 600 000 46 800 0O0 12 000 OOO 12 000 000 12 078 777 12 678 777 •71 278 777 71 478 777 

11 754 863 385 11 805 095 985 2 '889 805 750 2 866 040 751 13 '227 562 759 13 251 749 277 27 872 230 894 '27 922 886 013 



1970 yılı katma bütçelerinin Hükümet teklifi ile Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

D a i r e 1 e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul 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 Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

Toplam 

(A/l) Cetveli (A/2) Cetveli (A/3) Cetveli !Toplam 

Hükümetçe Komisyonıca Hükümetçe Komisyonıca Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonıca 
teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen 

Lira lira Lira lira lira Lira Lira lira 

32 000 000 012 000 000 m 055 000 24 655 000 -3 873 855 13 923 855 ,00 528 855 70 578 855 
30 000 000 30 OOO 000 45 O00 000 45 200 000 17 388 520 17 388 520 '92 888 520 92 588 520 

»122 743 224 123 033 943 77 414 000 78 314 OOO 10 284 260 13 590 260 210 441 484 211 938 203 
-99 000 000 99 000 000 -91 850 000 91 850 000 27 270 550 27 270 560 218 120 550 218 120 550 
137 121 225 137 871 '225 68 795 000 70 870 004 25 857 672 25 857 672 •231 773 897 234 598 901 
55 964 189 56 464 189 25 299 000 25 299 000 10 541 585 !10 541 585 91 804 774 92 804 774 
•66 133 502 '66 133 562 80 760 009 180- im 009 2 416 984 2 416 '984 149 1310 555 149 310 555 
470 000 000 470 000 OOO 1 560 909 000 1 560 778 046 .315 241 416 315 372 370 2 346 150 416 2 346 150 416 
60 369 008 60 369 003 2 371 715 000 2 371 715 000 544 558 289 549 '658 289 2 976 '642 292 2 981 742 292 
•5 429 419 5 429 419 550 O00 550 000 698 149 '698 149 «6 '677 508 16 677 508 
78 000 000 •81 528 000 102 823 000 102 823 000 •6 792 483 8 798 011 187 615 483 193 149 011 

«110 000 000 110 000 000 57 309 000 57 309 000 •3 608 592 3 608 592 ,170 '917 592 1170 917 592 
10 700 000 10 700 000 ı20 000 000 20 000 000 440 251 440 251 ,31 140 251 31 140 251 
••51 000 000 54 000 000 19 380 000 19 380 OOO 1 140 539 1 140 539 71 520 539 74 '520 539 
2 675 993 2 675 993 93 341 93 341 2 769 334 2 709 334 
14 000 000 15 '224 892 4 750 011 !50O 015 -2 515 512 2 515 512 21 205 523 'İS 240 419 

1 845 1316 '615 1 354 430 226 4 951 '209 020 4 550 003 074 972 721 998 990 314 480 •6 809 067 630 6 894 747 '780 

1970 yık katma bütçelere Bütçe Karma Komisyonunca Hazine yardımına, geçen yıldan devreden nakide ve kendi gelirine yapılan ilâveler 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

Toplam 

Hazineye Geçen yıldan 
yapılan ilâve devreden nakide Kendi gelirine Top] ̂anı 

Lira Lira Lira Lira 

10 050 000 
200 000 

10 050 000 
200 000 

1 496 719 1 496 719 
2 825 

500 
004 
000 

2 825 004 
500 000 

5 100 000 
5 533 528 

5 
5 

100 000 
533 528 

— 3 000 000 6 000 000 3 000 000 
3 025 104 — 3 025 104 

13 946 619 6 200 000 5 533 528 
Hazine yardımı 

25 
— 13 

680 147 
946 619 

Kendi gelirinden 11 733 528 



Genel bütçede yapılan değişiklikler 

(A/ l ) (A/2) (A/3) Toplam 

D a i r e 1 e 

Cumhuriyet Senatosu 
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 Bakanlıği 
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 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

1 040 000 1 040 000 

3 015 000 

30 000 

7 215 000 3 015 000 

30 000 

7 215 000 

7 000 000 7 000 000 

325 000 1 2 000 001 325 001 2 000 001 
1 040 000 3 000 000 

900 975 000 900 
1 040 000 

900 
3 000 000 
975 900 

6 000 000 1 750 000 6 000 000 1 750 000 
5 000 000 15 800 000 5 000 000 15 800 000 

40 000 80 000 2 500 000 80 000 2 540 000 
1 860 000 2 000 000 21 971 723 7 885 104 23 831 723 9 885 104 
28 913 500 1 232 668 000 5 100 000 34 013 500 232 668 000 

274 665 001 9 910 000 2 500 000 277 165 001 9 910 000 
5 000 000 5 000 000 
1 400 000 13 603 000 4 000 000 5 400 000 13 603 000 
300 000 - 407 000 300 000 407 000 

12 262 000 999 999 999 999 12 262 000 
40 000 450 000 700 000 490 000 700 000 

220 000 200 000 800 000 420 000 800 000 
5 100 000 5 100 000 

200 000 200 000 

Toplam 54 313 500 4 080 900 281 425 002 305 190 001 34 572 622 10 385 104 370 311 124 
319 656 005 

319 656 005 

50 655 119 



D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul 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 Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

Toplam 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Ormıan Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

Toplam 

Katma bütçelerde yapılan değişiklikler 

(A/ l ) (A/2) (A/3) Toplam 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

Düşülen 
Lira 

610 719 320 000 
200 000 

1 090 000 190 000 

10 050 000 

306 000 

10 050 000 
200 000 

2 006 719 510 000 

750 000 
500 000 

2 185 004 110 000 2 935 
500 

004 
000 

110 000 

130 954 130 954 
5 100 000 

130 
5 100 

954 
000 

130 954 

3 528 000 2 005 528 5 533 528 

3 000 000 3 000 000 

1 224 892 1 4 249 997 1 224 893 4 249 997 

9 613 611 320 000 3 475 005 4 680 951 17 592 482 30 681 098 5 000 951 

Hazine ; yard ımı 
Liı ?a, 

26 751 980 
23 568 286 
207 763 202 
216 120 550 
213 973 900 
84 234 664 
146 775 554 

1 790 400 414 
450 000 000 

2 628 135 290 
1 

20 000 000 
38 020 537 
2 304 333 
16 104 654 

Hazine yardımı 

Kendi gelirinden 

25 680 147 
— 13 946 619 

11 733 528 

5 864 153 365 



1970 yılı bütçelerine ait Hükümet tasarısı ile Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen Ödenekleri gösterir cetvel 

(A/l) (A/2) (A/3) 

Hükümet teklifi 
Lira 

Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hükümet teklifi 
Lira 

Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hükümet teklifi 
Lira 

Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edüen 

Lira 
Fark 
Lira 

Genel 
Katma bütçeler 

11 754 863 385 
1 345 136 615 

11 805 095 985 
1 354 430 226 

+ 
+ 

50 232 600 
9 293 611 

2 889 805 750 
4 551 209 020 

2 866 040 751 
4 550 003 074 

23 764 999 
1 205 946 

13 227 561 759 
972 721 998 

13 251 749 277 
990 314 480 

+ 
+ 

24 187 518 
17 592 482 

Toplam 
Hazine yardımı 

13 100 000 000 13 159 526 211 + 59 526 211 7 441 014 770 7 416 043 825 24 970 945 14 200 283 757 
— 5 850 206 746 

14 242 063 757 
— 5 864 153 365 

+ 41 780 000 
13 946 619 

Konsolide bütçe 13 100 000 000 13 159 526 211 + 59 526 211 7 441 014 770 7 416 043 825 24 970 945 8 350 077 011 8 377 910 392 27 833 381 
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bu kesimde yasıyan büyük kütlenin, % 3 doğurganlık oranını da dikkate alınırsa, her güm biraz daha fakirleşt 
kesimindeki fiyat politikası da aleyhlerinde işli yen bir etkendir. 

Tarımda büyük modern girdilerin olmasına rağmen % 4,1 hızına ulaşılamamasmın nedenini toprak düzenin 
Ve toprak reformunun kaçınılmazlığını kabul etmek lâzımdır. Bu bütçede bunun işaretini de göremedik. 

Sanayi sektörü kalkınmamızın sürükleyici gücü olarak kabul edilmektedir. Fakat bu kesimde de plân hedef 

Plânda öngörülen % 7 kalkınma hızına diğer sektörlerde plân hedefleri aşılarak ulaşılsa bile örneğin, Konut 
rinde plân hedefleri çok aşılarak % 7 kalkınma hızı elde edilse bile bu; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma 
ifade etmez. 

Millî hâsılada sağlanan % 7 lik artış dar bir çevrem olan üstüngelir sahibi sınıflar arasında paylaşılıyor an 
1970 malî yılı Bütçesini de bu karakterde görmekteyim. 
Hükümet programında Doğu kalkınması ile ilgili 27 aded tedbir yer almıştır, programda bu tedbirleri görmek 

yılı Bütçesinde bu program tedbirlerini gerçekle i l e cek finansman kaynaklarını görmemekte o derece üzücü o 
Bu bütçenin yatırım harcamalarındaki artış oranı da geçmiş bütçelerdekilerine oranla çok düşmüştür. %7,23 
Sermaye teşkili ve transfer harcam-darında her ne kadar % 14, 19 bir artış görülüyorsa da bu bölüm ekonom 

kaybetmiştir. Büyük kısmı ile dış borçları, "iç harçları bunların faizlerini, kâr transferlerini ve iktisadi Devle 
nı karşılamak için harcanacaktır. 

Bütçede büyük açık varken ve1 bu yüzden büyük Vasıtalı vergiler samlar öngörülmüş iken özel sektöre 
ödenek insafla karşılanamaz haldedir. 

Böylece, ekonomimizin genel dengesi korunarak, sektörler, bölgelerarası dengesini sağlaması, hızlı ve d 
lâzımgelen bütçenin bu karakterden uzak bulunduğu kanısına varmış bulunuyorum ve bütçeye kırmızı oy 
larımla. 





DÜZELTİŞLER 

Komisyonumuzun kararı gereğince aşağıda gösterilen gerekçeler düzeltilmiştir 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Sayfa : 236 
1. Millî Savunma Bakanlığının 1970 malî yılı hizmetlerinin yerine getirilmesi için teklif edilen bütçe toplam 

rın ; (4 591 746 010) lirası cari harcamalar, (82 641 008) lirası yatırım harcamaları, (75 613 003) lirası sermaye te 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Sayfa : 278 
Dışişleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi için tesbit olunan ödenek miktarı, cari harcamalar için (145 004 996 

'795 001) lira ve transfer harcamaları için de (55 712 392) lira olup bu miktar geçen yıla nazaran (5 341 383) l 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Sayfa : 317 
Madde 12.411 Fazla çalışma ücreti : 
Müziğe kabiliyetli çocuk ve gençlik korolarında görevlendirilen müzik öğretmenleri ile bakanlığımızca yayınl 

ansiklopedileri ile klâsikleri ve çeşitli eserlerin yayınlanmasında önce hazırlık devresinde çalıştırılan elemanlarla M 
ıan kâğıtları ile ders notlarını inceliyen ve her derecedeki okullar için yapılan yazılı imtihanların kâğıtlarını ok 
eri dışında ifa edecekleri mesai ücretleri ile vatandaşlarımızın okur - yazar hale getirilmesi raaksadiyle açılan halk 
İışmda çalışan okul müdürleri ve öğretmenlerine 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretle 
niştir. 

Sayfa : 337 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
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Okul ve kurumlar için gerekli arsa ve binaların kamulaştırma ve satmalmalannı karşılamak a 

Tahsis olunan 
kamı: il aştırma 

Kurumun adı ödeneği 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 500 000 
Eski Eserler ve Müzeler 250 000 
Ortaöğretim 11 000 000 
Öğretmen okulları 1 000 000 
Din eğitimi 500 000 
Erkek Teknik Öğ. 4 500 000 
Kız Teknik Öğ. 2 250 000 
Ticaret ve Turizm Öğ. 1 750 000 
Eğitim araçları 1 000 000 
Yüksek Öğretim (Kandilli) 50 000 
Millî Kütüphane 8 000 000 
Kütüphaneler 150 000 
Halk Eğitimi 50 000 
Beden eğitimi ve izcilik 900 000 
Millî Folklor Enstitüsü 250 000 

32 150 000 

iSayfa : 347 

21.911) Artan iş hacmma göre mevcut personel tarafından yapılan projeler ihtiyacı 
21.912) karşılıyamamaktadır. 6150 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde önemli işlerin 

21.913) projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara yaptırılması için 
(15 000 001) lira teklif edilmiştir. 
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Tabedilmiş bütçeler üzerinde yapılan tekriri müzakere sonucu değiştirilen bütçeler aşağıda gösterilmiştir i 

DİYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

Sayfa : 252 
ölüm Madde 

.2.000 

12.213 

12.370 

Sayfa : 257 
ölüm Madde 

2.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
ÜCRETLER 
Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 
(Hizmetliler ücreti toplamı) 
SOSYAL YARDIMLAR 
Emekli keseneği karşılıkları 

PERSONEL GİDERLERİ 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Evvelce Tekrir 
kabul edilen ile ka 

Lira 

lölümü toplamı 194 781 996 20 
Kesim toplamı 41 138 603 4 

35 000 000 4 
41 080 603 4 

Kesim toplamı 30 180 742 3 
23 000 000 2 

Bölümü toplamı 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Sayfa : 658 
ölüm Madde 

1.000 

Sayfa : 661 
ölüm Madde 

2.000 
21.912 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Teknik personel ücretleri 
YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 

194 781 996 
200 000 000 

20 005 031 

5 090 002 
90 000 

1 459 050 065 

20 
20 

1 45 



Sayfa : 676 
Bölüm Madde 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.912 Teknik personel ücretleri 

Sayfa : 678 
Bölüm Madde 

21.000 
22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

Ev 
kabu 

L 

155 
18 

20 
459 

TİCARET BAKANLIĞI 

Sayfa : 757 
Bölüm Madde 

16.000 ÇEŞITLI GIDERLER 
PROPAGANDA VE TANıTMA GIDERLERI 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
Sayfa : 758 

Bölüm Madde 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Bölümü toplamı 3 
37 



Toplantı : 9 I O O O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I Z O O 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon 
raporu ( 1 / 3 ) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-915/9358 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurul 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve 
cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demi 

Başbakan 



BÖLÜM — I 

1970 DEVLET BÜTÇESİ 

I - 1970 malî yılı Konsolide Devlet Bütçesi : 
1970 malî yılı Genel ve katma (bütçeleri; kanım tasarıları, ikinci Beş Yıllık (Kalkınma Plânının ve 19 

deflerine uygun olarak tanzim, ledilımiştir. 
1970 malî yılı konsolide Devlet Ibütçesinin özelliklerini şu ışekilde lözettemelk mümkündür : 
a) 19'70 malî yılı ıgenıel (ve katma (bütçelerimin hazırlanmasında geçen yıllarda olduğu gibi, 'Kalkınma 

fin yanında «istikrar içinde iğdişime» prensibine özeil ibir önem verilmiştir. 
!b) Kalkınma Plânımızın sosyal hedefleriyle ilgili tedbirlere ekonomik ıgücümüzün sağladığı imjkânlar 

tedlbirler içinde 'özellikle köye yönelen ıhizmetle'rle kamu sektöründe ıçalışam ların daha iyi hayat şartlarına 
ibaşta sayılması ıgerekir. 

e) Harcamalar içinde iç ve dış devlet ^borçlarının ödenmesine 'büyük Ibir yer ayrılmıştır. Bu harcama 
lerin kamu iktisadi teşebbüslerine olan 'borçları önelmli ıbir kısım teşkil etmektedir. 

A) Giderler : 
1. 1970 mali yılı genel Ibütçe tasarısı ile teklif edilen ödenek 

Tl. 

— Cari (harcamalar için 11 '754 868 385 
—• Yatırım harcamaları için 2 889 8Ö5 750 
— Sermaye teşkili ve transfer harcatmaları için de 13 !2!2'7 661 759 

Toplam 27 872 2Ö<0 894 dır. 

% '1970 malî yılı katma Ibütçeler tasarıları ile teklif edilen: ödenek 
Tl. 

Cari harcamalar için 1 345 ıl'3!6 615 
Yatırım h ancamaları için 4 '551 !2Ö9 Ö20 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 972 721 $98 

Toplam 6 869 0)67 03'3 dır. 

3. 'Genel bütçeye dâlhil dairelerle katma (bütçeli idarelerin 1970 tasarıları ile teklif edilen 'ödenekleri 1 
1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilmjiştir. 
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B) 'Gelirler : 
1. Genel büt'ç'enin 1970 ımalî yılı gelirleri 

TI. 

— Vasıtasız vergiler 8 300 000 000 
— Vasıtalı vergiler 15 271 OOO 000 
—• Vergi dışı normal gelirler 1 483 845 878 
— Tasarruf (bonoları 780 000 000 
— Fonlar 131 000 000 
—• Karşılık paralar ve proje kredileri 1 280 000 000 

olmak üzere Toplanı 27 245 845 878 olarak taikmin edilmiştir. 

'2. 1970 iinalî yılı gelir takminıleri 1969 yılı tahminleri ile mukayeseli olarak Ek. 3 numaralı tabloda yer almıştır. 

C) Konsolide Devlet Bütçesi : 
1. 1970 'malî yılı Konsolide Devlet ıgidei'leri : 

Toplam 

, ,'''HS i ! ı ı l i iV>: L C . , k l l i 

Cari Yatırım Yt ;* transfer 
1 nareamab ar karoamaları ha rcam'aıları 

(A/ l ) (A/2) 

13 

(A/3) 

Genel küt e e 11 754 863 385 2 889 805 '750 13 227 561 759 
batına bütçe 1 345 136 615 4 551 209 020 972 721 998 

Toplam 13 100 000 000 7 441 014 770 14 

— 5 

200 2!83 757 

ladine yardımı 

14 

— 5 850 20:6 740 
Konsolide 'bütee 8 35.0 077 011 

27 872 230 894 
6 869 067 633 

34 741 298 527 

- 5 850 206 746 
28 89.1 091 781 

Teklif edilen konsolide bütçe ödeneklerinin 1969 malî yılı konsolide 'bütçe 'ödeneklerine nazaran gösterdiği artış 

—• Cari kare amal ar d a % '5.59 
—• Yalı ram baroam'alarmda % 7.23 
—• Sermaye teşkili 've transfer 'kar cam al arın d a % 14.01 
—• Toplam öden etol erdeki 'artış • % 8.33 
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BÖLÜM — II 

BÜTÇE - PROGRAM ÎLÎŞKÎSİ 
I - 1970 malî yılı Bütçe - program ilişkisi : 
1970 konsolide Devlet Bütçesi, y u t a n d a (belirtildiği üzere 1970 programının ilkelerine ve hedeflerine uygun olarak 
'1970 programı hedefleriyle konsolide Devlet (bütçesinin gider ve gelir 'tahminleri iaşağıdaki tabloda mukayeseli (bir 

Program (Bütçe 
hedefleri tahminleri 

.1. Cari harcamalar 13.100 13.100 
12. Yatınım harcamaları 7.4)30 7.441 
3. Sermaye teşkili ve transfer (harcamalan • 8.350 8.350 

Toplam İ28.880 28.891 
Gelirler : 
1. Vergi gelirleri 
— Vasıtasız 
—• Vasıtalı 
'2. Vergi dışı bütçe gelirleri 
13. Karşılık paralar 
4. 'Tasarruf bonosu 
'5. Özel fonlar 
'6. Katma (bütçe 

Toplam 
'Ek finansman 

•28.880 
II - 1964 - 1969 yılları itibariyle bütçe - program ilişkisi : 
Konsolide Devlet (bütçeleriyle, kalkınma programlan arasında ilişkiyi dıaha açık bir şekilde belirtmek lamaciyla ge 

solide (bütçe hareamia ve gelir ımiktarlan aşağıda (gösterilmiştir. 
A) Global rakamlar itibariyle mukayese : 
Programda hedef olarak tes'bit edilen hareamia miktarlarıyla bütçe ödenekleri ve ^gerçekleşen miktarlar; ve gelir h 

daki paralellik 'aşağıdaki (grafik ve tablolarda gösterilmiştir. 

8.100 8.300 
'13.800 15.271 

2.290 z 1.484 
1.580 1.280 

780 7i80 
— 131 
— 1.045 

26J550 '28J291 
2.330 
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Program - Bütçe ilişkisi harcamalar ve gelirler 
(1969 yılı) 

Harcamalar 

1964 1965 1966 1967 19 

Gelirler 

Grafik — 1 
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Yukardaki tablonun tetkikinden (anlaşılacağı gibi programlda heldef olarak tesbit 'edilen global harcam 
niin yıl sonu 'itibariyle gerçekleşen ımıiktarları arasında paralellik 'bulunmaktadır. Gerçekte, özellikle son 
bütçe ödene'kleri 'arasında 'küçük miktarda farklar göıülm'ektedir. înisiyal bütçe ödeneklerinin yıl içinde 
mliktarlar, ilk nazarda bütçe rakamlariyle program hedefleri arasında bir ayrılık olduğu intibaını verm 
masına ilişkin tedbirler vasıtasıyla gerçekleşen harcama miktarları prtogram hedeflerine yaklaşmaktadı 

Gelirleirde ise program hedefleri ile fiili tahsilat ^arasındaki fark gittikçe azalmıştır. 
B. Harcama ayırımları itibariyle mukayese : 
Harcamaların fonksiyoneli ayırıımları itibariyle programda öngörülen hedeflerle, bütçe ödemekleri ve 

da gösterilmiştir. 
Bilindiği gibi kalkınma plânımızda ve yıllık programlarda cari bardamla artışlarının belli bir oran 'iç 

kamu kaynaklarının yıldan yıla artan ölçülerde yatırımlara ayrılması kabul edilmiştir. 
Yulkardaki taiblonun tetkikinden anlaşılacağı üzere geçmiş yıllar bütçelerimin hazırlanmasında iziah 'e 

bir titizlikle uyulmuştur. Gerçekte memleketimizin içinde bulunduğu şartlara göre ıcıari harcamialan kamu 
sa bir zJamanda arzu edilen seviyeye düşürmek çok güçtür. Kaldı ki, cıari barcanıallarm bir kısmı Tarım, 
mik kalkınmamızla >çıolk yakından ilişki ve gelişme carileri adı 'altımda toplanan harcamalardır. Geçen yılla 
raftan plândia teisbliit edilen artış lOiram içinde tutmak ve diğer taraftian tercihler'i gelişme cari harciamaları 
plâni'mızıin ve yıllık programların temel ilkelerine uyulmuş ibuiümulmiaktadır. 

TABLO — 3 

CARÎ HARCAMALAR 
(Milyon Tl.) 

Ek ödemek-
Program Artış Bütçe Artış lerıle birlikte Artış K 

Yıllar 'hedefi % • ödeneği % toplam ödemek % • Har 

19)64 7.331 7.330 7.596 
1965 7.800 6.4 8.0129 9.5 8.588 13.0 
1966 9.080 16.4 9.112 13.5 9.374 9.2 
1967 10.355 (x) 14.0 10.329 13.3 10.640 13.5 
1968 10.570 2.1 11.376 10.1 12,079 13.5 1 
1969 11.57* 9.Ö 12.407 9.1 — — 

(x) ikinci Beş- YıJllık Kıaükınima Plânında kabul edilen 'esasla göre- 1068 Iprogram hedefi tayininde 1968 
•mıştır. 
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BÖLÜM - III 

Ödenek ve gelirlerin dağılımı ve gelişimi 

Bu. bölümıün muhtelif kesimlerinde ödenek ve gelirlerin tahlili ayrıntılara inilerek yapılmaktadır. 

1. — ÖDENEKLERİN DAĞILIMI VE GELİŞİMİ : 
A) ödeneklerin ekonomik dağılımı : 
1969 malî yılında genel ve katma bütçeli daireler için kabul edilen ödeneklere güre, cari yatırım ve trans 

global dağılımı grafik 2 de* gösterilmiştir. 

Ödeneklerin ekonomik dağılımı 

(1969 yılı milyon Tl.) 

Grajik - 2 
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Toplam konsolide bütee 26 669 714,38 Tl. 
öari, yatırım ve transfer harcamalarının, mukayese imkânı vermesi bakımından, yıllar itibariyle genel ve katana 

Tablo 6 da ve Grafik 3 te verilmektedir, 

TABLO — 6 

Konsolide bütçe ödeneklerinin cari, yatırım, transfer harcamalarına göre dağılımı 

Cari hare amalar Yatır im harcamaları T ransfer harcamaları 
Yıllar A/l A/2 A/3 Topla 

1965 , 8 029 018 633 4 014 569 369 3 151 807 553 15 195 3 
1966 9 112 139 292 4 863 053 733 3 684 796 104 17 659 9 
1967 10 329 973 221 5 251 161 978 4 205 230 769 19 786 3 
1968 11 375 552 191 6 175 968 094 5 028 587 897 22 580 
1969 12 406 807 584 6 938 945 053 7 323 961 746 26 669 7 



Konsolide bütçe, cari, yatırım, transfer 

harcamaları gelişimi 

(1964 — 1969) 
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TABLO — 7 

Cari, yatırım ve transfer harcamalarının konsolide bütçe içindeki nispî önemleri 

(% olarak) 

Cari Yatırım Transfer 
Yıllar harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 

1965 52 27 21 100 
1966 52 27 21 100 
1967 51 27 22 100 
1968 50 27 23 100 
1969 48 26 26 100 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, konsolide bütçe içinde cari harcamalar düşme göstermiş ve oran 1965 te •% 5 
tir. Buna karşılık yatırım harcamalarının payı genel olarak istikrarlı bir seviye arz etmiş, transfer harcıamalan artm 

Konsolide bütçedeki cari, yatırım, sermaye ve tnansfer harcamalarında bir yıl öncesine göre artış aşağıda gösteril 

Yıllar Cari Yatırım Transfer 

1966 ;% 13 % 21 % 17 
1967 % 13 % 8 % 14 
1968 •% ıo % 18 :% 20 
1969 % 9 % VI % 45 

B) ödeneklerin daireler itibariyle dağılımı : 

1969 konsolide Devlet giderlerinin !% 77,5 i genel bütçeye dâhil dairelere, % 22,5 i katma bütçeli idarelere aittir. 
dâhil daireler arasındaki dağılımı grafik 4 de katma bütçeli idareler arasındaki dağılımı ise grafik 5 de gösterilmiştir. 
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Genel bütçe ödeneklerinin daireler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik - - -). 

Maliye Bakanlığı ödeneklerinin bu kadar kabarık olma nedeni 819 saydı Kanun gereğince ödenen av 
Gamalarına ilişkin ödeneklerin hemen hemen tamamının bu bakanlık tertiplerinde yer almasıdır. 
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Katma bütçe ödeneklerinin daireler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik — 5 

Başlıca masnafcı bakanlık ve idarelerin bütçelerindeki ödeneklerin toplam bütçe ödenekleri içindeki nispî oranlar.» v 
Tablo 8 ve 9 da ele alınmıştır. 
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TABLO — 8 

Genel bütçe ödeneklerinin daireler arasında dağılımı 

(% olarak) 
Yıllar M. ıSavunma M.E.B. &S.Y.B. Tarım Diğerleri 

1965 20 15 4 4 . 57 
1966 20 14 3 3 59 
1967 20 14 4 4 58 
1968 18 13 3 o O 63 
1969 16 10 3 3 68 

Yıllar 

TABLO — 9 

Katma bütçe ödeneklerinin katma bütçeli idareler arasında dağılım 

(% olarak) 
Karayolları D.S.l Üniversiteler Tekel Diğerleri 

1965 44 30 9 6 11 
1966 31 48 9 3 9 
1967 32 46 9 4 9 
1968 30 46 10 4 10 
1969 31 43 13 o o 10 

0) Daireler itibariyle ödeneklerin ekonomik dağılımı : 

1969 malî yılı bütçesinde cari giderler toplamının % 89,7 si genel bütçeye, % 10,3 ü katma bütçelere a 
bütçeli dairelerde % 42, katma bütçeli idarelerde % 58 dir. 
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1. Cari harcamalar 

Daireler itibariyle genel bütçe 
cari harcamaları 

(1969 yılı) 

Daireler itibariyle katma bütçele 
cari harcamaları 

(1969 yılı) 

Grafik — 6 Grafik — 7 

Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idarelerin aidoldukları bütçe bölümleri içinde yıllar itibariyle gösterdik 
belirtilmiştir. 
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TABLO - 10 

Genel bütçe cari harcamalarının genel bütçeli daireler arasında dağ 

(% olarak) 

Yıllar M. Savunma M.E.B. S.lS.Y.B. Tarım Diğerleri Topl 

1965 37 24 7 4 28 
/ — • 

10 
1966 35 22 7 4 32 10 
1967 36 22 7 4 31 10 
1968 36 22 7 4 31 10 
1969 37 21 7 4 31 10 

Yıllar 

TABLO — 11 

Katma bütçeli idarelerde cari harcamaların dağılımı 

(% olarak) 

DSl. Karayolları Üniversiteler Tekel Diğerle 

1965 6 32 30 8 24 
1966 6 33 31 7 23 
1967 5 36 30 7 , 22 
1968 5 34 33 6 22 
1969 5 36 33 5 21 

Karayollarında oranın yüksek olmasının nedeni yatırım harcamalarının cari harcamalar içinde yer alm 

2. Yatırım harcamaları : 
Yatırım harcamalarının genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler arasında dağılımı ve yıllar iti 

lolarda gösterilmiştir. 
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Daireler itibariyle genel bütçe 
yatırım harcamaları 

(1969 yılı) 

Daireler itibariyle katma bütçe 
yatırım harcamaları 

(1969 yılı) 

Grafik — 8 
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TABLO — 12 

Genel bütçeye dâhil daireler arasında yatırım harcamalarının dağılımı 

Yıllar M.S.B. M.E.B. Bayındırlık Sanayi Tarım Diğerleri Toplam 

1965 14 19 34 
I '—' 

5 13 15 100 
1966 15 19 37 5 11 13 100 
1967 18 19 32 7 12 12 100 
1968 3 24 38 8 13 14 100 
1969 3 6 53 8 14 16 100 
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1969 yılında Millî Eğitim Bakanlığında görülen azalmanın buna karşılık Bayındırlık Bakanlığında t 
Bakanlığına afit yatınım hizmeti erinin Daıyınldırh'k Bakanlığı tarafından yapılmış olmasıdır. 1968 yılında M 
lışın nedeni fee1 bu tarihe' kaldıar eniframstrüktür harcamalarının yatırım harcaması olarak kabul edilmiş olm 

Katma bütçeli idareler arasında yatırım harcamalarının dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TABLO — 13 

Katma bütçeli idarelerde yatırım harcamalarının dağılımı 

(% olarak) 

Yıllar DSİ. Karayolları Tekel Üniversiteler Diğerleri To 

1965 56 28 7 2 7 1 
1966 60 30 3 2 5 1 
1967 57 32 3 3 5 1 
1968 56 29 3 5 7 1 
1969 52 31 3 7 7 1 

3. Transfer harcamaları : 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarının tamamına yakın kısmı Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır. 
bütçeler sermaye ve transfer harcamalarının % 61 ni alan DSİ. Genel Müdürlüğü başta gelmektedir. 
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Daireler itibariyle genel bütçe 
transfer harcamaları 

(1969 yılı) 

Daireler itibariyle katma bütçeler 
transfer harcamaları 

(1969 yılı) 

Grafik - 10 Grafik 11 

D) ödeneklerin bütçe tertipleri itibariyle dağılımı : 

j sü: r;... .*-»*• »*•-; • « „ - * - - r ; L , Ü « : ».,..- «— -*>»• 
% 65, katma bütçeli idarelerde ise <% 67 dır. liralı* 
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Genel bütçeli daireler cari harcamalarının bütçe 
bölümleri itibariyle dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçeli idareler cari ha 
bölümleri itibariyle 

(1969 yılı) 

Grafik — U Grafik İS 
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a) Personel Giderleri : 
Genel bütçeli daireler arasında personel giderleri bölümünden (12.000) en çok harcama Millî Eğitim ve Mill 

yapılmaktadır. Grafik 14 de personel giderlerinin 1969 yılı itibariyle Tablo 14 :de yıllar itibariyle daireler ara 
tir. 

'Personel giderlerinin genel bütçeli daireler 
arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik ..— U 



— 24 — 

TABLO — 14 

Personel giderlerinin genel bütçeli 

daireler arasında dağılımı 

(% olarak) 

Daireler 1965 1966 

27 

]967 1968 19 

M. E. B. 31 

1966 

27 28 28 2 
M. S. B. 29 27 26 28 2 
Sağlık 7 6 6 7 
Tarım 4 3 3 3 
Adalet 5 4 4 4 
Emniyet 4 3 o 

O 4 
Jandarma 4 3 3 3 
Diyanet 2 2 2 2 
Diğerleri 14 

100 

25 25 21 

100 

2 14 

100 100 100 

21 

100 10 

Tablonun incelettirmesinden anlaşılacağı üzere personel giderlerinin daireler arasındaki dağılımında 
% ;27 ye düşme görülmektedir. 

Personel giderlerinin daireler içindeki nispî önemleri büyüktür. Genellikle bu oranım ortalama 
Bakanlığı, İçişleii Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta o 
giderleri nu kuruluşlarca yapılan toplam cari harcamaların!% 80 ini aşmaktadır. 

Katına 'bütçeli idareler için de aynı özellik mevcuttur. Karayolları Genel Müdürlüğü, Tekel Genel M 
nel! Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinde personel giderlerinin oranı yüksektir. 
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Katma bütçeli idareler arasında personel 
giderlerinin dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik — 15 
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TABLO — 15 

Katma Ibütçeli idareler arasında personel giderlerinin yıllar itibariyle dağ 

(% olarak) 
Daireler 1965 1966 1967 1968 19 

Karayolları 32 32 35 33 3 
Üniversiteler 28 28 27 29 3 
Orman Gn. Md. 13 12 11 12 1 
Tekel Gn. Md. 10 10 9 9 
D. S. t Gn. Md. 7 7 6 5 
Dv. Hv. Meyd. 5 4 4 4 
Diğerleri 5 7 

100 

8 8 

Toplam 100 

7 

100 100 100 10 

Personel giderleri bölümü içinde aylıklar ve ücretler 'en büyük paya isahiptir. Genel bütçeli d 
idarelerde ise ' ücretler toplamı daha yüksektir. Grafik 16 - 17 de personel giderlerinin kesimler iti 
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Genel bütçede personel giderlerinin 
kesimler itibariyle dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçelerde personel giderleri 
kesimler itibariyle dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik — 16 
Grafik — 11 

Personel1 harcamaları içinde1 yer alan aylık ve ücretler toplamı 1965 - 1969 yıllan arasında ortalama '% 4 
tir. Tazminat ve ödenekler için ise bu artış aynı dönem içinde % 96 dır. İkinci olarak fazla artış göstere 
larıdır ki, artış oranı % 30 dur. Bu kesimdeki ağırlık da fazla çalışma ücretleri maddesinde toplanmaktadır. 

Katma bütçeli idareler için de durum aynıdır. 1965 - 1969 yılları arasında ücretlerde ortalama artış % 
% 700, tazminat ve ödeneklerde % 62 oranındadır. 

Yukardaki mukayeseler neticesinde personel harcamalarımda em fazla artışın tazminat ve ek çalışma kes 
dir. Ücret rejimi değişitirilemediğiınden çeşitli daireler personeli maddi yönden tatmin etmek amacıyla bu yola 
ratmaya çalışmaktadır. 
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Personel harcamaları içinde yer alan yollukları yurt içi, yurt dışı ve özel hizmet yollukları 
kündür. 

TABLO 16 

Genel bütçede yollukların yıllar 
itibariyle gelişimi 

Yolluklar 
(% 

1965 
olarak) 

1966 

57 
28 
15 

1967 1968 

Yurtiçi yolluklar 
Yurt dışı yolluklar 
özel hizmet yollukları 

56 
30 
14 

olarak) 
1966 

57 
28 
15 

56 
29 
15 

100 

58 
26 
16 

100 Toplam 100 100 

56 
29 
15 

100 

58 
26 
16 

100 

TABLO 17 

G-enel bütçede yollukların yıllar 
itibariyle gelişimi 

(1000 Tl.) 

Yıllar ödemek 
Artış 
(%) 

1965 172.140 — 
1966 183.122 6.3 
1967 
1968 

. 202.877 
218.122 

10.7 
7.5 

1969 220.300 0.9 
b) Yönetim harcamaları : 

Bütçenin 13.000 inci bölümünü teşkil eden yönetim harcamaları cari harcamalar toplamına göre g 
çeli üdareferde ise % 5.7 .oranında ,bir paya sahiptir. 
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1969 maü yutanda genel bütçeli daireliPITIP 9 ı^ı 9>^ ıoı i x 
k n » dadreler aramda da**™ grafik 18 - T9 da g ö s t e r i l ^ ? ' ^ ' " ^ " ° 9 7 4 3 8 T l « a n d 

Genel bütçeli dairelerde yönetim 
giderlerinin dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçeli idarelerde yönetim 
giderlerinin dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik — 18 Grafik — 19 
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TABLO — 18 

Genel bütçeli daireler arasında yönetim 
giderlerinin yıllar itibariyle dağılımı 

Katma bütçeli idareler arasında yönetim 
giderlerinin yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

Daireler 1965 1966 

81 

1967 1968 1969 

Millî Savunma 82 

1966 

81 83 75 79 
Jandarma 9 8 8 11 9 
Mm niyet 2 1. 1 3 2 
Maliye 1 1 1 1 1 
Tarım 2 1 1 1 1 
İçişleri 1 1 1 1 1 
Ada,! et 1 1 1 1 1 
Diğerleri 2 6 

100 

4 7 6 

Toplam 100 

6 

100 100 100 100 

TABLO — 19 

(•% olarak) 

Daireler 1965 1966 1967 1968 1969 

Üniversiteler 61 61 63 65 70 
DSİ 9 8 7 8 6 
Dv. ITv. Meyd. 9 8 8 6 6 
Karayolları 8 8 7 6 5 
Tekel Gn. Md. 6 4 4 4 3 
Diğerleri 7 11 11 11 10 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, yönetim giderlerinin genel bütçeli daireler arasında dağılımın 
olmakla beraber katma bütçelerde, üniversitelerde bir artış DSÎ, Devlet Hava Meydanları ve Karayollarında bir azal 
genellikle bir değişme yoktur. 

Yönetim giderleri içinde, kırtasiye, basılı kâğıt ve defter, döşeme ve demirbaş, yayın, yakacak, hizmetli giyim 
genel yönetim ile ilgili alım giderleri, su, temizlik, aydınlatma ve bahçe gibi genel yönetim ile ilgili giderler hizmetler 
ma, taşıt işletme, onarma ve kira giderleri yer almaktadır. Bunların dağılımı grafik 20 - 21 de gösterilmiştir. 

Genel bütçede yönetim giderlerinin 
kesimler itibariyle dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçelerde yönetim giderler 
kesimler itibariyle dağılımı 

(1969 yılı) 

, „U , ( , ilgili «I 0.3 

Grafik — 20 
Grafik - İl 
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Genel bütçeli dairelerde hizmetlerle ilgili giderler yönetim giderleri içinde en büyük ye: i kap kırnaktad 
lar, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığıdır. Harcamaların % 88 i bu iki kurum tara 
relerde ise, ağırlık genel yönetimle ilgili alımlar üzerinde toplanmıştır, ve harcamaların % 70 i ünivers 

Yönetim giderleri arasında, bütün kesimler tedricî bir artış göstermektedir. Bu arada ulaştırma ve kira 
tedir. Kiraların 1965 - 1969 arasında artış oranı % 48, ulaştırma giderlerinin ise % 38 dir. Kiraların yıl 
tışı tablo 20 de gösterilmiştir. 

TABLO — 20 

Kira giderlerinin yıllar itibariyle genel bütçeli daireler arasında dağ 

Toplam 

(% olarak) 
Daireler 1965 1966 1967 .1968 196 

Tarım Bakanlığı 12 32 11 10 
Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 11 11 11 11 
Dışişleri Bakanlığı 12 12 11 10 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 13 11 9 
Başbakanlık 1 1 3 4 
Maliye Bakanlığı 3 3 3 3 
Tapu ve Kadast. G-n.Md. o o 3 3 4 
Diğerleri 45 45 45 49 

100 100 100 100 1 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere kira giderlerinin daireler arasında dağılımında Millî Eğ 
Başbakanlıkta ise % 1 den % 5 e bir yükselme görülmektedir. 
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TABLO — 21 

Genel bütçede kira giderlerinin yıllar itibariyle gelişimi 

(Bin Tl.) 
Yıllar Ödenek Artış (•%) 

1965 41.302 — 
1966 41.383 0.2 
1967 50.174 2.1 
1968 56.738 13.1 
1969 61.178 7.8 

TABLO — 22 
Ulaştırma giderlerinin yıllar itibariyle genel bütçeli daireler arasında dağılımı 

Daireler . 1965 1966 1967 1968 1969 

Millî Savunma Bakanlığı 47.9 53.2 54.6 46.3 52.1 
Adalet Bakanlığı 11.3 9.4 8.5 9.6 8,1 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 
İçişleri1 Bakanlığı 2.4 2.0 1.8 2.1 1.7 
Emniyet Genel Müdürlüğü 2.5 2.1 2.0 2.2 2.3 
Jandarma Genel Komutanlığı 6.3 6.0 5.7 6.6 5.5 
Dışişleri Bakanlığı 2.3 2.6 2.5 2.8 2.5 
Maliye Bakanlığı 5.4 4.7 4.8 5.8 5.2 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.7 5.4 5.1 5.9 4.8 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 3.4 3.0 3.3 3.9 4.5 
Tarım Bakanlığı 5.7 4.7 4.5 5.2 4.5 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1.0 • 0.8 0.9 1.1 0.7 
Diğerleri 5.2 5,3 5.5 7.7 7.4 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tablodan da anlaşılacağı üze're ulaştırma ödeneklerinin yarısı Millî Savunma Bakanlığınca kullanılm 
c) Hizmet giderleri : 
Hizmet giderleri 'bölümünün 14.000 cari harcamalar toplamına (Oranı geoıel bütçede % 2.7, katma bütçel 

kesimler itibariyle «dağılımı Grafik 22 - 23 te gösterilmiştir. 

(Jenel Bütçede hizmet giderlerinin Katma bütçelerde hizmet 
kesimler itibariyle dağılımı keisimler itibariyle 

(1960 yılı) (1969 yılı) 

Grafik ** Grafik ... a 

Gerek gemel bütçece, gerek katma bütçelerde hizmet harcamalarında ağırlık, eğitim ve araştırma gid 
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TABLO — 23 

G-enel Bütçede hizmet giderlerinin kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

HJiamıet ıGMıerflerii 1965 1966 1967 1968 

Toplam 100.00 100.00 100.00. 100.00 

196 

Eğitim ve Araştırıma 36.34 36.79 34.47 38.58 39. 
Tarım Hizmetleri 24.14 22.59 17.49 17.89 17. 
;S ağlık Hizmetleri 15.44 16.18 15,57 14.78 14. 
Malî Hizmetler 7:82 7.15 9.31 6.43 6. 
Genel Yönetim Hizmetleri 3.86 3,34 3.83 4.54 3. 
Adalet Hizmetleri 3.40 3.37 2.60 2,82 2 
Güvenlik Hizmetleri 1.40 1.92 1.96 2.32 2. 
Çeşitli Hizmetler 7.60 8.66 14.69 12,63 14. 

100. 

TABLO — 24 

Katma Bütçelerde hizmet giderlerinin kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

Hizmet Giderleri 1965 1966 1967 1968 196 

Eğitim ve Araştırıma Hizmetleri 50.99 46.54 43.45 56.73 69. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Hizmetleri 16.58 22.34 23.42 16.39 14. 
Tarım Hizmetleri 12.96 12.74 12.16 10.99 8. 
Genel Yönetim Hizmetleri 10.98 9.46 13.16 9.51 12. 
Maili Hizmetlerle ilgili 7.02 6.06 5.18 4.08 2. 
Sağlık Hizmetleri 1.47 2.68 2,34 2.04 2. 
Güvenlik Hizmetleri 0.18 0.29 0.26 0. 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100. 
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Görüldüğü gibi katma bütçjele'rıde -eğitim ve 'araştırma giderleri 1965'de % 51 iken 1969'tda % 60'a yü 
analî hizmetler ve bayındırlık [hizmetleri giderlerinde bir azalma olmuştar. 

<d) Knruım giderleiri : 
'Bütçede 15.000 nei bölüm Kurum (giderlerine ayrılmıştır. 1969 malî yılı bütçesinide İm bölüme 743.447 

% 88'i ıgenel bütçede, '% 12'si katma bütçelerde bulunmaktadır. 

Genel bütçede (kuram giderlerinin 
kesimler arasında dağılımı, 

(1969 yılı) 

Katma 'bütçelerde kurum 
kesimler arasında da 

(1969 yılı) 

Dirjn SaÇ. Kurum. 0 . Î 

Grafik — 2/f \ Grafik — 2 
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TAOBLO — 25 

Kurum giderlerinin' îg'enel bütçede kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(f/o olarak) 

Hizmet GMerileni 1965 1966 1967 1968 

Okulla!" 44.96 46.08 45.66 42.77 4 
Yataklı 'tedavi kurumları 28.50 27.26 28:54 28.19 2 
Eğitim kurumları 6.84 6.37 6.06 6.90 
Adalet kurumları 6.44 5:83 5.31 7.05 
Diğer sağlık kurumları 3.58 4.39 4.09 4.;57 
Dış kuruluşlar kurumları 4.15 4.85 4.35 5.12 
Tarım kurumları :3.83 3.63 3.64 3.40 
Araştırama kurumları 1.70 1.59 2.45 2.00 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 10 

TAJBLO — 26 

Kurum /giderlerinin katma bütçelerde kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% (olarak) 

Hıiamet Giderileni 1965 1966 1967 1968 1 

Yataklı tedavi giderleri 60.60 61.60 57.00 55.70 5 
Okullar giderleri 16.98 17.28 17.85 18.78 1 
Araştırma kurumları 10.06 9.35 11.11 10.08 1 
Tarım kurumlaırı 7.05 6.62 6.87 (3.00 
Eğitim kurumlan 2.53 • 2.83 3.09 7.66 
İşletmeler ıgiderleri 2.45 2.03 3.76 4.55 
Diğer sağlık kurumları 2.45 0.29 0.32 0.23 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 
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a) Etüt ve proje giderleri : 
Genel bütçeli dairelerde (21 000) etüt ve proje giderleri bölümünden yapılan harcamaların, bu bölüm toplamına 

camanın Sanayi Bakanlığınca yapıldığı görülmıeiktedir. Katıma bütçeli idareler arasında Devlet Su İşleri Genel Mü 
dur. Grafik 28 - 29 da etüt ve proje giderlerinin daireler arasındaiki dağılımı gösterilmiştir. 

Etüt ve proje giderlerinin genel bütçeli Etüt ve proje giderlerinin katma büt 
daireler arasında dağılımı idareler arasında dağılımı 

(1969 yılı) (1969 yılı) 

Grafik - 28 Grafik ~ 29 

Etüt ve proje gideınleninân % 58 i Sanayi Bakanlığınca kullanılmaktadır. Bu oran Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
kân İşleri Genel Müdürlüğünde % 2 dir. 
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TABLO — 27 

Genel bütçeli dairelerde etüt ve proje harcamalarının yıllar itibariyle d 

('% olarak) 

1965 1966 1967 1968 1969 

Sanayd Bakamlağı 59 62 73 60 58 
Tamım Bakanlığı 15 13 12 7 8 
Devlet Plânlama Teşkilâtı — — — 12 12 
Ta$>ü ve Kadastro ön. Md. — — — 4 9 
Bayıiıd.ıdi'k Bakanlığı 43 43 5 6 6 
İm&r ve İtekâıl Bskmkğı 12 15 2 2 2 
Diğea-leri 11 7 8 9 5 

Topılaim 100 100 100 100 100 

TABLO — 28 

Katma bütşeûi 'idarelerde eltüt ve proje harcamalarının yılar itibariyle d 

(% olarak) 

1965 1966 1967 1968 1969 

Devflet Su İşleri 78 79 72 69 67 
Karayolları Genel Md. 12 13 16 18 19 
Orman Genel Müdürlüğü 9 6 8 10 9 
Diğerlerd 1 2 4 3 5 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Etüt ve proje giderlorlinin sektörler afrası dağıbmıında lağırlıık gcmıefl. bütçede enerji ve tmadencililk sektöründe, ka 
törümde topLanmivŞıtiiır. Grafik 30 - 31 de bu bölümün scıktörller ittiibariyıle dağılımı, Tablo 29 ve 30 da ise yıllar itib 
rilmtiıştlir. 

Genel bütçede etüt ve proje giderlerinin 
sektörler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçelerde etüt ve proje g 
sektörler arasında dağılım 

(1969 yılı) 

0.3 İmalât San. 
B.D5 Sağlık. Sek. 

Grafik — 80 Grafik — 31 
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TABLO — 29 

Genel bütçede etüt ve proje giderlerinin sektörler ve yıllar itibariyle da 

(% olarak) 

Sektörler 1965 1966 1967 1 

Enerji 29 30 32 
Madencilik 30 33 42 
Tarım 15 12 13 
Hizmet 2 o o 4 
Eğitim 4 2 6 
Sağlık 1 0,7 1 
Ulaştırma 2 1 1 
Turizm 1 0,3 0,4 
Konut 16 18 0,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

TABLO — 30 

Katma bütçelerde etüt ve proje giderlerinin sektörler ve yıllar itibariyle 

(% olarak) 

Sektörler 1965 1966 1967 1 

Tarım 75,00 68,60 62,50 
Ulaştırma 12,00 13,00 16,60 
Hizmet 5,00 8,00 8,80 
Enerji 7,00 9,00 9,30 
Eğitim 0,30 0,30 2,00 
İmalât Sanayii 0,63 1,03 0,74 
Sağlık 0,07 0,07 0,06 

Toplanı 100,00 100,00 100,00 .1 
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b) Yap,, tesis ve büyük « M giderleri : ^ Baymdrvhk, ta 
YaP1, tesis ve büyük onanm bölümünden (^000) ,„ t a f * ™ ^ ' ^ £ Müdürlükleri başta Iralamaktad 

d ^ ; ^ : ^ ^ v * f l « - B r f c n w c s i G c n c ı M M ü r l ö k t e r i ™ 
limin mevcudolduğıı söylenebilir. 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinin genel 
bütçeli daireler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Yapı, tesis ve büyük onanın giderlerinin 
bütçeli idareler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Grafik — 52 Grafik — 53 
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TABLO — 31 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinin genel bütçeli daireler arasında yıllar itiba 

Daireler 1965 1966 1967 1968 

Bayındırlık Bakanlığı 32 45 41 4 
Tarım Bakanlığı 15 10 11 1 
İmar ve iskân Bakanlığı 4 3 3 
Millî Savunma Bakanlığı 17 17 20 
Millî Eğitim Bakanlığı 21 21 21 2 
Diğerleri 11 4 4 

Toplam 100 100 100 10 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinden bakanlıklaırm yaptıkları 'harcamaların toplam harca ma'] ara oran 
yındırlık Bakanlığının (Millî Eğitim Bakanlığının yatırım hareamalarının da bu bakanlık içinde yer almas 
diği, Millî Eğitim Bakanlığında aynı nedenle '% 21 den 1969 da % 3 ıe düştüğü, Tarım Bakanlığında % 10 
kanlığında % 17 den 1968 yılında % 4 e düştüğü görülmektedir. Bu düşüş, 1968 yılına kadar yatırım harca 
eniranstrüktür giderlerinin bu yılda ıcarû harcama olarak kabul edilmesinden ileri gelmektedir. 

TABLO — 32 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinin katma bütçeli idareler arasında yıllar itibariy 

Daireler 1965 1966 1967 1968 

Devlet ISu İşleri Gn. Md. 61 66 62 59 
'Karayolları ön . Md. 28 25 28 27 
Üniversiteler 4 3 3 5 
Tekel Genel Müdürlüğü 3 1 2 2 
Diğerleri 4 5 5 7 

Toplam 100 100 100 100 
Tablonun incelenmesinden ide anlaşılacağı üzere Devlet (Su İşleri Genel Müdürlüğünde % 61 den '% 56 

telerde % 3 den '% 7 ye bir artış görülmektedir. 
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Grafik 34 ve 35 de gösterilen yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinin sektörler arası dağılımında bu bölümden 
törüne düşmekte, bunu tarım, ulaştırma, ve konut sektörleri izlemektedir. Katma bütçeli idarelerde ise sırasiyle tarı 
leri başta bulunmaktadır. 

Genel bütçeli dairelerde yapı, tesis ve büyük 
onarım giderlerinin sektörler arasında dağılımı 

(1969 yılı) 

Katma bütçeli idarelerde yapı, tesis ve 
onarım giderlerinin sektörler arasında d 

(1969 yılı) 

Grafik — Sk Grafik — 85 
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c) Maikina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
Bütçede 23.000 bölümü teşkil eden makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımlarından yapılan harcamalarda 

Fğitim, Tarım, ıSağbk ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ön sırayı işgal etmektedir. 'Katma bütçeli idarelerde ise, Ka 
Tekel Genel 'Müdürlükleri başta bulunmaktadır. 

Makina teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
giderlerinin genel bütçeli daireler 

arasında dağılımı 
(1969 yılı) 

Makina teçhizat ve taşıt alımları ve onar 
giderlerinin genel bütçeli idarele 

arasında dağılımı 
(1969 yılı) 

Grafik — 36 
Grafik — 37 
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Devle't İstatistik Enstitüsü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
yatırım harcamalarının tamamı makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünden yapılmaktadır. 
den yapılan harcama oranı yüksektir. Katma bütçeli idarelerde ise oran Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

TABLO — 35 

Makina teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları giderlerinin genel bütçeli daireler arasında yıl 

Daireler 

Millî Eğitim 
Tarım 
Sağlık S. Y. B. 
Bayındırlık B. 
MİHî Savunma 
Emniyet 
Diğerleri 

(% olarak) 
1965 1966 1967 1968 1969 

19 17 17 29 3 
25 19 20 31 2 
12 8 14 10 1 
'> 7 o o 6 

16 20 Kî — • — 

6 20 Kî 5 
20 22 25 19 1 

Toplam 100 100 100 100 10 

TABLO — 36 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları giderlerinin katma bütçeli idareler arasında 

(% olarak) 
Daireler 1965 1966 1967 1968 1969 

Karayolları 40 57 55 47 4 
Devlet Su İşleri 32 27 29 32 3 
Tekel Gn. Md. 21 8 8 11 
Üniversiteler 2 2 5 5 
Diğerleri 5 6 3 5 

Toplam 100 100 100 100 10 
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Makina, teçhizat ve taşıt alım ve büyük onarım giderlerinin sektörler itibarayl'e dağılımı Grafik 38 ve 39 da göster 

Genel bütçeli dairelerde makina, teçhizat ve taşıt 
alım ve onarımları giderlerinin sektörler 

arasında dağılımı 
(19G9 yılı) 

Katma bütçeli idarelerde makina, teçhizat v 
alım ve onarımları giderlerinin sektör 

arasında dağılımı 
(1969 yılı) 

luııım Sek. ,fl£ 
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Grafik ~ 38 Grafik — 39 

Genel bütçeli dairelerde ağırlık eğitim ve tarım sektörlerinde, katma bütçeli idarelerde ise, ulaştırma ve tarım sektör 
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TABLO 37 

Genel bütçedeki makina, teçhizat ve taşıt alım ve 
onarımı giderlerinin sektörler ve yıllar itibariyle 

dağılımı 

Sektörler 1965 1966 1967 1968 

Eğitim 
Tarım 
Hizmet 
Sağlık 
Ulaştırma 
İmalât sanayii 
Enerji 
Konut 
Turizm 

Toplam 

Katma bütçelerde makina, teçhizat, taşıt alım ve 
onarımı giderlerinin sektörler ve yıllar itibariyle 

dağılımı 
{'% olarak) 

Sektörler 1965 1966 1967 1968 

19 

20.0 17.4 19.0 3.1.0 3 
27.1 21.6 22.0 36.0 3 
36.0 42.6 38.0 12.0 1 
11.1 8.4 13.0 10.0 1 
3.0 7.2 5.0 7.0 
1.4 1.8 2.0 2.0 
0.5 0.2 0.6 1.0 
0.6 0.1 0.3 0.4 
0.3 0.7 0.1 0.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 10 

TABLO — 38 

196 

Ulaştırma 43 59 56 49 
Tarım 31 26 28 31 
İmalât sanayii 21 9 9 12 
Eğitim 2.4 3 4 5 
Hizmet 1.6 2 2 2 
Enerji 1 1 1 1 

Toplam 100.0 100 100 100 1 
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3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1969 malî yılı bütçesinde sermaye teşkili ve transfer harcamaları 7 323 961 746 Tl. tutarındadır. Bu miktarın '% 90 

katma bütçelerde yer almıştır. Grafik 40 ve 41 de sermaye teşkili ve transfer harcamalarının bölümler arasında dağılı 

Genel bütçede sermaye teşkili ve transfer Katma bütçelerde sermaye teşkili ve tra 
harcamalarının bütçe bölümleri itibariyle dağılımı harcamalarının bütçe bölümleri itibariyle d 

(1969 yılı) (1969 yılı) 

Kamulaştırma ve satın alma 1.» 

Kurum katılma pay. 0,2 

Grafik — lfi Grafik — hl 

Genel bütçeli dairelerde sermaye teşkili ve transfer harcamalarında ağırlık malî transferlerde toplanmıştır. Katma 
aştırma ve satmalmalar fazladır. 
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TABLO — 39 

Genel bütçede transfer harcamalarının bütçe bölümleri ve yıllar itibariyl 

('% olarak) 
Bölümler 

Malî transferi er 
Borç ödemeleri 
iktisadi transferler 
Sosyal transferler 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili 
Kamulaştırma ve satmalına 

Toplam 

1965 1966 1967 

54,5 53.7 52.8 
22.5 22.0 24.2 
9.8 10.6 8.9 
8.7 10.8 8.9 
2.9 1.4 8.9 
1.6 2.0 

100.0 

1.8 

100.0 

2.0 

100.0 100.0 

TABLO — 40 

Katma bütçelerde transfer harcamalarının, bütçe bölümleri ve yıllar itiba 

(% olarak) 
Bölüm • er 1965 1966 1967 

86.4 IVA.G 48.4 
49.4 49.7 42.2 
4.6 5.2 4.6 
0.3 0.3 0.8 
9.8 11.2 10.5 

Kamulaştırma ve satmalına 
Borç ödemeleri 
Sosyal transferler 
Kurumlara katılma payı ve sermaye teşkili 
Malî transferler 

Toplam 100.0 100.0 100.0 
III - Fonksiyonel ayırım : 
Devlet hizmetleri belirli fonksiyonların yerine getirilmesi a Timciyle yapılır. Bu Fonksiyonlar genel, 

kategoride toplanabilir. 
Konsolide Devlet Bütçesinden yapılan çeşitli kanın giderlerinin bu üç fonksiyon bakımından incele 

tikleri hizmet hakkında toplu bir görüş edinilmesine yarıyacaktır. 
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Klâsik bütçe tasnifine göre hazırlanmış olan genel ve katına bütçelerde bu fonksiyonlara tekabül eden giderle 
nedenle bütçe rakamları gözden geçirilip mahiyetlerine en uygun olan fonksiyona göre kategorilere ayrılmakta ve fon 
rı düzenlenmektedir. 

Genel hizmetler; yönetim, savunma, adalet ve iç güvenlik hizmetlerini kapsar. 
Sosyal hizmetler eğitim ve araştırma, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer sosyal hizmetleri içini alır. 
Ekonomik hizmetler ise, tarım, ticaret ve sanayi, enerji ve tabiî kaynaklar, ulaştırma, turizm ^ibi hizmetleri kaps 
Fonksiyonel ayırıma göre genel, sosyal ve ekonomik hizmetlerin konsolide Devlet bütçesi içindeki nispî önemlerind 

gelen değişmeler aşağıdaki tablo ve grafiklerden izlenebilir. 

1969 Konsolide Devlet Bütçesinin fonksiyonel ayırımı 
(1969 yılı) 

Grafik — -42 

Konsolide Devlet Bütçesi 26 669 milyon Tl. dır. 
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Milyar 

15 

Konsolide Devlet Bütçesinin yıllar itibariyle 
fonksiyonel ayırımı 

(1969 yılı) 

Genel hizmetler 

İ T O 
|x x x Sosyal hizmetler 

' & Î V İ Ekonomik hizmetler 

70. 

. *> ' 

JLJL 
1965 

X X X 

x :••.: 
x * : • • • 

- x • .•• ' . - . 
x x X ; - : * : ' . ' 

x x x • : • : • 
* x : • : • : 

. x x ;•!•!• x. x • > • : • x x.;. î«t 

1966 1967 

x x x ;• 

X X > • 
« X X * x x > : 
K X X >* x x >:• 

1968 

Grafik — 4# 
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Grafikten anlaşıldığı gibi, son beş yılda konsolide bütee içinde genel hizmetlerin nispî öneminin % 58 e 
lerin payı % 28 den % 24 e, sosyal hizmetlerin payı ise % 22 den % 18 e düşmüştür-. 

TABLO — 42 

Cari harcamalarda fonksiyonel ayırım 

Gene 1 hiz m etler Sı >sy al hizıru 41er Ijkonomdk hizmetler 
Yıl lar Milyon Tl. % 

48 

M ily< m Tl. 

2.7(52 

% 

:i4 

Mily< m. T). % To 

1965 ;5.8:H) 

% 

48 

M ily< m Tl. 

2.7(52 

% 

:i4 

Mily< 

1.487 18 
1966 4.098 44 :i.()(>;; ;;4 1.950 22 
1967 4.7;Ut 46 :,,.:!97 l ' ) < ) 2.202 21 
1968 5.:!:;:; 47 ::.H45 ;i4 2.L97 19 
1969 5.;j52 4!5 4.120 '.)•! 2.9:14 24 
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Cari harcamaların fonksiyonel ayırımı 
(1969 yılı) 

Grafik — M 

Cari harcamaların dağılımında en büyük pay, % 43 oranı ile genel hizmetlere aidollıp, bunu sırastiyle, % 33 o 
oranı ile ekonomik hizmetler izlemektedir. 1969 yılında genel hizmetlerin payında % 4 oranında bir düşüşe karşı 
% 5 oranında yükselme görülmektedir. Sosyal hizmetlerin payı ise hemen hemen sabit kalmıştır. 
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TABLO — 43 

Yatırım harcamalarının fonksiyonel ayırımı 

Yıllar 
Genel hizmetler 
Milyon Tl. % 

Sosyal hizmetler 
Milyon Tl. % 

Ekonomiik hizmetler 
Milyon Tl. % Topl 

1965 293 7 446 11 3.276 82 1 
1966 417 9 555 11 3.890 80 1 
1967 517 9 632 12 4.102 79 1 
1968 147 2 939 15 5.089 83 1 
1969 168 2 592 8 6.178 90 1 

Yatınm harcamalarının fonksiyonel ayırımı 
(1969 yılı) 
Oertel hizmetler 

Grafik •-• ',:, 
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Yatırım harcamalarının fonksiyonel ayırımını gösteren grafikte, ekonomik hizmetler içinde yatırımların % 90 gib 
karşılık genel hizmetler için yapılan yatırımların % 9 - % 2 gibi çok düşük oranlarda kaldığı görülmcktedür. S 
payı ise, % 15 - % 8 arasında değişmektedir. 

TABLO — 44 

Transfer harcamalarının fonksiyonel ayırımı 

Genel hizmetler Sosyal hizmc >tler Ekon omük hizmetler 
Yıl lar Milyon Tl. % 

2 

Milyon Tl. % 

4 

Mily< m Tl. % Toplam 

1965 57 

% 

2 125 

% 

4 2.970 94 100 
1966 97 3 158 4 3.429 93 100 
1967 89 2 179 4 3.937 94 100 
1968 229 4 187 4 4.612 92 100 
1969 224 3 226 3 6.854 94 100 
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Transfer harcamalarının fonksiyonel ayırımı 
(1969 yılı) 

Grafik • -' 1,6 

Transfer harcamalarının fonksiyonel ayırımında, toplam transfer harcamalarının, % 92 - 94 ünün ekon 
hizmetlere, % 2 - 3 ünün genel hizmetlere ayrıldığı görülmektedir. 
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II — BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI VE GELİŞİMİ 

A) Gelirlerin dağılımı : 
1. Genel dağılım : 
1965 - 1969 yılları genel bütçe gelirlerinin vergi kategorileri itibariyle dağılımı aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olara 

yılları rakamları gerçekleşen tahsilat miktarlarını, 1969 rakamı ise, 1969 malî yılı sonuna kadar gerçekleşmesi bekle 
BtmektedİT. 

Vergi gelirlerinin dağılımı 
(1968 yıh) 

Diğer özel geliri 

Garifk - -'/? 
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2. Vasıtasız vergilerin dağılımı : 
Vasıtasız vergilerin vergi (nevileri itibariyle dağılıımı aşağıdaki italblo ve grafikte gösterilmiştir : 

TABLO — 46 

1965 - 1969 yıllarında vasıtasız vergilerin her kaleminden yapılan fiilî tahsilatın vasıtasız vergiler genel tahsil 

(Milyon Tl.) 

Toplam To^laım^ Toplam T 
daki daki daki 

1965 fiilî hissesi «1966 fiilî hissesi 119167 fiilî 'hissesi 1968 fiilî 
Gelirin ntev'i 'tahsilat % ta'hsilât % (tahsilat % 'ba'hsilât 

elir Vergisi 2.691 78,9 3.315 79,0 3.978 78,4 4.413 
.urumlar Vergisi 521 15,12 '651 T5,5 830 16,3 974 
ima Savunma Vergisi 117 '3,4 132 3,1 158 i3,l 179 
'erase't ve İntikal Vergisi 19 0,5 26 0,6 29 0,5 40 
Motorlu Kara Taşıtlara Vergisi 07 1,6 71 1,6 72 1,4 82 

asıftasız; vergiler toplamı '3.408 100,0 4.196 100,0 5.069 100,0 5.689 
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Talblo ve grafikte de 'görüldüğü üzere, Türk vasıtasız vergiler sistemi, 'Gelir ve Kurumlar Vergisi ıgib 
gruıp vergi'leır içindeki en 'büyük pay Gelir Vergisine aittir. Gelir Vergisini izliyen Kurumlar Vergisinin 
lar Vergisi mevzuatımda yıl içimde yapılan değişiklikle ilgilidir. 

Vasıtasız vergilerin dağılımı 
(1968 yılı) 

Grafik — Jt8 

3. Vasıtalı vergilerin dağılımı : 

Vasıtalı verdilerin verlgi neiv'i itibariyle dağılımı 'aşağıdaki tatolo ve (grafikte gösterilmiştir. 
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TABLO — 47 

1965 - 1969 yıllarında İthalde ve dâhilde alman vasıtalı vergilerin her kaleminin vasıtalı vergiler tahsilat top 

(Milyon Tl.) 
'Toplamı- IToplamj- Toplam-

daki daki dairi 
1965 fiilî hissesi 1966 fiilî hissesi 19'67 fiilî hissesi 1968 fiilî 

İthalden alınan vasıtalı vergiler tahsilat % tahsilat % italhsilıât % taihsilât 

İthalde Alınan İstihsal Vergisi 8'94 •12,9 1.060 12,8 1.167 11,8 1.208 
Akar Yakıt İstihsal Verlgisi 651 9,4 680 -8,2 864 18,8 9912 
•Gümrük Vergisi 910 13.2 1.2012 14,5 1.'218 12,4 1.174 
Akar Yakıt Gümrük Vergisi (244 3,5 210 '2,5 1168 1,7 İİÖ2 
İthalât Damga Resmi 246 3,5 1315 '3,8 1611 6,2 952 
Rıhtım Resmi —l — — — — — • 133 

Toplam 2.957 42,9 3.468 41,9 4.028 41,0 4.518 
Diğer vasıtalı vergiler 
Dâhilde Alınan 'İstihsal Vergisi 908 13,1 1.143 18,8 1.301 13,2 1J557 
Akar Yakıt İstihsal Vergisi '215 3,1 3128 8,9 451 4,5 536 
Banika ve Sigorta Muamele Yergisi 431 >6,2 532 6,4 638 6,5 744 
Nalkliyat Yergisi 187 M 95 1,1 100 1,0 103 
PTT Hizmetleri Yergisi 46 0,6 5!2 0,6 '58 0,5 '02 
'Tekel iSaivıınfm<a ve ISâtfi hâsılatlı 1.0113 14,7 1.008 1'2,9 1.«Ö0 ,16,5 1.265 
Sekler İstihlâk Yergisi '329 4,7 507 -6,1 419 4,2 '303 
Dış Seyahat Hareamaılaırı Yergisi 120 1,7 143 1,7 162 1,7 '213 
Damga Yergisi 438 '6,ı3 1509 6,1 582 5,9 645 
Emlâk: Alım Vergisi 1160 2,3 188 2,'2 234 12,4 289 
Diğerleri 187 2,7 230 İ2,7 213 2,2 '244 

Toplam 3.929 57,0 4.799 58,0 5.784 58,9 6.0124 

Vasıtalı vergiler toplamı 6.8'86 100,0 8.267 100,0 9.812 100,0 10.642 
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Vasıtalı vergilerin dağılımı 
.('1908 yuh) 

Dış seyahat har' 

Grafik -

Vasıtalı vergi gelirleri içimde ithalât üzerinden alınan vasıtalı vergiler önemli İbir yer işgal etmekted 
dayanmasının başlıca nedenleri, bir taraftan yerli endüstriyi himaye etmek, diğer taraftan da ithalât artı 
sınırlı tuta'bilımelktir. 1968 yılı vasıtalı vergiler tahsilatı içimde, ithalât üzerinden alınan vasıtalı vergilerin 
müştür. Bu dunum 933 sayılı Kanun uyarınca yapılmış 'bulunan gümrük muafiyet ve taksitlendirımelerin 

B) Devlet gelirindeki gelişmeler : 
1966 - 1969 yıllan zarfında Devlet gelirlerinde meydana gelen gelişmeler aşağıdaki tabloda mukayeseli 
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TABLO — 48 

1966 -1968 fiilî, 1969 tahminî konsolide bütçe gelirleri 

Gelirin çeşidi 

Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler 

Toplam 

Vergi dışı normal gelirler 
Toplam anormal gelirler 
Tasarruf bonoları 
Fonlar 
Karşılık paralar 

Toplam genel bütçe 
Katma bütçe gelirleri 

Toplam konsolide bütçe 

(Müyon Tl.) 

Biiir evvelki Bir evvelki Bir e :weıliki (Tah 
1966 yıla göre 1967 yılla göre : L968 yıla ı göre 1 

Tahsilatı. arltış % Tahsili altı artı LŞ <% Tahsilatı artış % Tah 

4 196.6 23.0 5 069.8 20.8 5 689.6 12.0 6 9 
8 267.4 20.0 9 812.6 18.6 10 542.5 7.3 12 1 

12 464.0 21.0 14 882.4 19.4 16 232.1 8.9 19 1 

564.4 — 1.9 1 015.3 79.8 1 549.8 89.4 1 2 
13 028.4 19.8 15 897.7 22.0 17 781.9 13.1 20 3 

770.3 20.9 910.0 18.1 623.1 — • 44.4 7 
110.5 — 43.7 172.5 56.1 153.1 —. 12.4 1 

1 173.1 2.8 1 101.3 6.1 1 321.0 0.5 1 1 

15 082.3 16.8 18 080.9 19.8 19 879.1 9.8 22 3 
571.3 11.0 718.9 25.8 731.3 11.0 7 

15 653.6 21.2 18 799.8 20.0 20 611.5 11.0 23 1 
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BÖLÜM — IV 

BÜTÇEDE UYGULAMA YILI İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞME 

Bilindiği üzere, yıl başında Devlet bütçesine ödenek olarak konan rakamların yüzde yüz gerç 
ne kadar isabetli yapılmış olursia olsum, çeşitli nedenlerle, uygulama sırasunda yıl başında tesbit o 
lanılması 'mümkündür. 

Ancak, giderlerin isabetle talimin ©dilmesi ve kaımu bizmteitlcrinin yıllık programlarda ve Devlet b 
lar dâhilinde yürütülmesi, bütçe rakamlarında önemli oranlarda değişikliklerin ortaya çıkmasını önle 

Gerçekten, malî yıl başında kuruluşların ihtiyaçlarını 'gerçeklere uygun (olarak tesbit etmeleri ve 
de bulundurarak harcamalarına yön 'vermeleri bir yandan genel ve katma bütçelere dâhil daireler 
arasında kurulmuş bulunan dengenin, yıl içinde ıek ödenek almak veya bir 'bölümünden diğer bir b 
masına engel olacaktır. 

Bugünkü bütçe sisteminde ödeneklerin isabetle tâyini, tamamen kuruluşlarım başında: bulunan y 
ve bu konuya verdikleri öneme bağlı kalmaktadır. Bu sistemde, Devlet lıizmdtl erinin gay el eriyle 'masraflar a 
kün değildir. 

Böyle olunca da, yıl içinde ve uygulama sırasında gerçek' ihtiyaçların daha belirgin bir şekilde 
doğrııiltada ^müdahalelere kalkışması genel eğilim kailine ıgeimiektedir. 

Bu bölümde, genel ve katma bütçelerde 1965 - 1968 mialî yıllarında ek ve olağanüstü ödenekle 
edilen ödenekleri ne ölçüde 'etkiıledikleri global rakamlar itibariyle incelenmeye çalışılmış; daha 'So 
ile kesin harcamalar mukayese edilmiştir. Konu; cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamala 
dan tetkik olunmuştur. 

I - Genel bütçede yıl içinde meydana gelen değişmeler : 

Genel bütçede, yıl içinde çeşitli kanunların yendiği yetkiye dayanarak ödeneklere yapılan ilâvel 
bütçe ile verilen ödeneklere oranları 49 ve 50 numaralı tablolarda ve l50 numaralı grafikte; gösterilmiştir 
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TABLO — 52 

Katma bütçelerde yıl içindeki değişmeler 

(Bütçe ödeneğine oranla %) 

Çeşitli 
kanunlarla A k t a r m a 1 a r Toplam 

eklenen Eklenen Düşülen ödenek 

Cari harcamalar 

100 3.1 0.7 0.8 103.0 
100 9.3 1.3 1.8 108.8 
100 9.7 0.5 0.8 109.4 
100 13.9 1.4 1.6 113.7 

Yatırım harcamaları 

100 6.9 0.6 1.4 106.1 
100 9.7 3.4 4.2 108.9 
100 15.2 4.1 6.6 112.7 
100 14.9 0.9 4.3 111.5 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

100 5.9 4.4 0.3 
100 4.4 5.4 2.6 
100 6.4 5.0 2.4 
100 32.1 5.6 2.9 

Toplam 

100 5.9 1.0 1.1 105.8 
100 9.0 3.2 3.5 108.7 
100 13.1 3.4 4.9 111.6 
100 16.4 1.5 3.6 114.3 

Bütçe ile 
verilen 

110.0 
107.2 
109.0 
134.8 
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III - Konsolide Bütçede toplam ödeneklerle, kesin harcamaların mukayesesi : 

Yıl içinde ödenek ilâvelerinden ve aktarmalardan sonra vâsıl olunan toplam ödeneklerle, yıl sonunda beliren k 
mukayesesi (53) numaralı tablo ve (52) numaralı grafikte global rakamlar ve yüzdeler itibariyle incelenmiştir. 

TABLO — 53 

Konsolide bütçede toplam ödeneklerle kesin harcamaJlarm mukayesesi 

Kesin Harcamaların 
Toplam ödenek Kesin Harcama top •lam ödeneğe 

Yıllar Milyon Tl. Milyon Tl. oranı % 

Cari Harcamalar 
1965 8.588 .7.810 90.9 
1966 9.374 8.685 92.6 
1967 10.640 9.849 92.6 
1968 12.079 10.663 88.3 

Yatırım Harcamaları 
1965 4.271 3.711 86.9 
1966 5.275 4.728 89.6 
1967 5.843 5.391 92.3 
1968 6.721 6.315 93.9 

Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları 
1965 3.876 3.410 88.0 
1966 4.203 3.910 93.0 
1967 4.876 4.491 92.1 
1968 6.392 4.794 75.0 

TOPLAM 
1965 16.735 14.931 89.2 
1966 18.852 17.323 91.9 
1967 21.359 19.731 92.4 
1968 25.192 21.772 86.4 
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BÖLÜM — V 

HAZİNE — KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLİŞKİLERİ 

I — Genel açıklamalar : 

Önemli sektörlerde Devletin öncülük yaparak işletmeler meydana getirmesi 1930 yıllarından itibaren yaygınlaşm 
Türkiye'deki Devlet teşebbüslerini, Batı Avrupa ülkelerdnden ayırmaktadır. Sözü geçen ülkelerde devletler genellik 
sebeplerle esasen var olan işletmeleri millileştirmiş]erdir. Memleketlimizde1 ise, özel teşebbüs tarafından gerçekleş 
meler Devletçe kurulmuştur. Bu önemlii fark, Devlet teşebbüslerimizin idare, denetim ve işleyiş şekillerinin Batı ül 
olmaları sonucunu vermiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, 1930 yıllarından sonra önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Türkiye kalkınmasında, mal 
büyük ağırlık taşıyan bu kuruluşlar, özel teşebbüsün daha sonraki yıllarda kullandığı vasıflı insan gücünün do yaratılm 
1958 yıllarında, Kamu İktüsadi Teşebbüslerinin, gerekli kaynaklar tahsis edilmeksizin yatırımlara giriştikleri ve sıhh 
şma girdikleri anlaşılmaktadır. 

II — Teşebbüslere tahsis edilen kaynaklar : 
Teşebbüslerin varlıklarını ve kaynaklarını bilançolar değerlerinden hesaplamak yanıltıcı olmaktadır. Bilindiği gibi 

iştirakleri vardır. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığının kaynakları Devlet Yatırım Bankasına i 
kredi olarak tahsis edilmektedir. Mükerrer muhasebeyi önlemek amaeiyle, sermaye payları, iştirakler ve sermaye h 
Bankası kredileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve 1] m ekli Sandığı tahviH'cr hasılları ilgili hesaplardan düşülerek h 
özeti eklidir (Ek 4). 

Tablodan çıkarılan sonuçlar şu noktalar etrafında toplanabilir : 
—• İşletmeci teşebbüslerin sermaye, ihtiyatlar, dağıtılmamış kârlar olarak kullandıkları kaynaklar 1968 sonu itibar 

rufçu kurumlar kaynakları ise 16.7 milyardır. Bu son rakamın içinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığına 
5.1 milyardır. 

— Birinci gruptaki kurumların kullandıkları yabancı kaynaklar toplam 25.6 milyardır. Bunun 10.1 milyarının kısa 
uzun vadeli oluşu ayrıca dikkat çekicidir. Başka bir deyimle kısa vadeli yabancı kaynakların miktarı çok yüksektir. 

— Tasarrufçu kurumlardaki yabancı kaynaklar toplamı 32.2 .milyar liradır. Bu miktarın içinde 18 milyara yakın 
uzun vadeli yabancı kaynak niteliğindedir. Diğer pasifler 1.9 milyar liradır. 

•— Her iki grupun yabancı kaynaklan toplamı 44.5 milyar liraya ulaşmaktadır. 
— İşletmeci teşebbüslerin yabancı kaynakları öz kaynaklarının 2.8 katıdır. Modern işletme ekonomisi kurallarına g 

rekmektedir. 
— Birinci grupa giren teşebbüslerin aktifleri toplamı 34.6 milyar liradır. Her iki grupun aktifleri ise toplam 69. 
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— İşletmeci kuruluşlar, başlangıçtan bu yana, öz kaynaklarının 3.8 katı yeni kaynak yaratmışlardır. 
—• Aynı gruptaki teşebbüslerin 34.6 milyarlık varlıklarının % 55.3 ünü bağlı değerlere yatırdıkları 

cudu ancak 1.163 milyar lira veya % 3.4 oranındadır. 
— Stoklar 6.153 milyardır ve aktiflerin % 17.5 i kadardır. Özellikle satışlara kıyasla stokların rasyon 

üç kat fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

III — Satışlar, istihdam ve katma değer : 
1968 yıl sonu itibariyle işletmeci kurumların mal ve hizmet satışları 16.2 milyar lira olmuştur. Tasarr 

la birlikte bu miktar (düzeltmelerden sonra) 18.1 milyar liraya ulaşmaktadır. 1967 yılında bu miktar 15.3 
rındadır. Adam başına hâsılat 54.537 liradır. Stok seviyeleriyl'e karşılaştırıldığında, işletmeci kurumlar satış 
Yahut daha değişik bir ifade ile, stok seviyeleri çok yüksektir. 

Teşebbüslerin toplam istihdam seviyesi, 1968 yılı sonunda 332.171 kişidir. Bir önceki yıla göre person 
1968 yılında personele 5.3 milyar lira ödenmiştir. Adam başına ortalama yıllık ücret 16.037 liradır. 
1968 yılında işletmeci kurumlar 7 milyar katma değer yaratmışlardır. Toplam katma değer 9 milyar civa 

27.367 liradır. 

IV — Teşebbüslerin kâr - zarar durumu : 
1963 - 1968 yıllarında teşebbüslerin toplam kâr ve zarar durumu şöyledir : 

Milyon Milyon 
Tl. Tl. 

1963 —5.2 1967 656 
1964 160.7 1968 640 
1965 261.7 1969 751 (Tahmin) 
1966 448.8 1970 988 (Tahmin) 

Görüldüğü gibi, teşebbüsler 1963 yılındaki 5.2 milyon lira zarardan 1969 yılında tahmini 751 milyon 
larda ayrıca belirtilmesi gerekli iki husus vardır. İlk olarak T. C. Devlet Demiryolları kuruluşların zararla 
tadır. Sadece bu kurumun zararı 1963 yılında 370 milyondan başlamış ve cari yılda 500 milyon lirayı aşa 

Teşebbüslerin 1963 - 1969 yılları arasındaki kâr ve zarar durumlarını gösterir cetvel eklidir. (Ek 5) 
Miktar itibariyle en büyük kârlar Etibank tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumun kârı, 1963 yılında 

yılında 450 milyonu aşmıştır. Devlet Yatırım Bankasının plasmanlarına karşılık 1968 yılında 207 milyon l 
ları 110 - 170 milyon arasında değişmektedir. Türkiye Demir ve Çelik, Makina ve Kimya Endüstri Kurum 
tedirler. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının yıllık kârları devamlı artarak 202 milyon liraya ulaşmı 
Malzeme Ofisi, Çimento, Ziraat Bankası gibi kurumlar 10 - 60 milyon civarında kârlıdırlar. Son yıllarda PT 
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Yukarda 'belirtildiği üzere en çok Kararlı kuruım T. C. Devlet Demiryollarıdır. Bu kurumun 1967 ve 1968 zara 
yon liraya ulaş/maiktadıır. Delmiryollarını 1968 yılında 104 milyon lira zararla Türkiye Kömür İşletmeleri izlemiştir 
yılM zararı 64 milyon lira ve Azot Sanayiinin zar'arı 46 ımtilyıon liradır. Diğer 'zararlı kurumlar Tüı'k Hava Yolları 
Nakliyat, Süt Endüstrisi! Kurumudur. Azıot Sanayiinin zararını azaltacağını, Türk Hava Yolları vo Denizcilik Banka 
luşların gelecek yıllarda kâra döneceklerini düşünmek: için yeterli sebepler vardır. 

V — Yatırımlar ve 1970 finansmanı : 

Teşebbüslerim 1962 - 1969 yılları itibariyle toplam yatırımiları ışöyledir. 

Milyon TıL Milyonl Tl. 

1962 1.335 1966 3.068 
1963 1.425 1967 3.082 
1964 1.883 1968 3.828 
1965 2.170 1969 4.000 (program) 

1970 4.943 (program) 
Cari (fiyatlarla yatırımlar, 1062 yılındaki 1.335 ımi'lyon liralık seviyeden 1969 yılında 4 tmlilyarliraya yükselerek 

Bu gelişmedeki 'en belliibaşlı sebebin teşebbüslerde yıtllardıır özlenen proje bazırlama kabiliyetinin artması olduğu g 

Telşe'blbüslerin 1962 - 1970 yılları larasındaki yatırımları tefeli listede gösterilmiştir (Ek 6.) 
Yatırımları en 'büyük artış gösteren teşelbbüs Etibanktır. Bu kurumun yatırımları 1962 yılında 116 milyon liral 

1969 yılında 992 milyon liraya ulaşmıştır. Etibank için 1970 yılında öngörülen yatırım seviyesi 1.6 milyar liradır. 
lariiyle diğ'er büyük yatırımcı kurumlar : 

SEKA 497 Milyon liıtfa 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
PTT 
T. C. Delvlet Demiryolları 
Azot 
Türkiye Kötmür İşletmeleıd 
P etkim 
Süımıerbank 
Çimento 
Denizcilik Bankası 
sırası içinde toplanabilir. 

398 » » 
247 ; »• 
188 ti » 
148 »' »ı 
138 > » 
130 » »1 
119 » »( 
103 »; » 
81 > » 
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O-eçdcii bilgilere' göre 1970 yılı için teşebbüslerin yatımım seviye'si 1969 yılı programıma kıyasla'943 mily 
şacaktır. Bu mÜlktann 8501 milyon liralık 'kısmının proje kredlileıriyle karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

1970 yılı yatınım ve fiınausımıan duruimu hakkında yapıl'an çaltı'şımalar sonumda elde edilen tahmini bilg 
— Devlet Yatınım Bankasm'ıaı 19701 yılımda bütün 'anapara ve faiz alacaklarını tahsil ettiği tak'dinde sa 

caktır. Banka, aynı yıl 2.1 milyar divarında çeşitli ödemıe'lcrde bulunacağı için. açılacak krediler toplam 
1970 yılında Tüıikıîye Kömür İşletmeleri;, T. C. Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve benzeri ku 

ödeiyemiyeic ekleri anapara ve faıizler yaklaşık olarak 1.3 milyar kadardır. 
— Sosyal Sligıortalar Kurumu ve Emekli Sandığı, 1970 de Devlet Yatınım Ban'kaisıma sırasıyla!.360 ve 

lerdir. özellikle Eımeklıi Sandığı kaynaklarında ;Mr miktar artış olacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçe yardımları : 
Teşebbüslere genel bütçeden, sermaye zarar karşılığı, ikraz- ve yardım .-olarak, 'dört çeşit ödeme yap 

riyle toplamları Ek 7 de gösterilmiştir. 
Tablodaki bilgilerden 1963 - 1969 döneminde sermaye olarak 1 428' ımilyar, zarar olarak 821 milyo 

raz olarak 2 93.8 milyon ödenmiş bulunduğu! anlaşılmaktadır. Ancak, 1967 yıllından itibaren zarar 
rilmiş olduğu için karşılaştırma çok anlamlı değildir. 

Teşebbüslere 1963 - 1969 yılları arasında bütçeden ödenen miktarlar ayrıntılı olarak ekte gösterilmi 

VII - Malî bünyenin ıslahatı teşebbüsleri : 
Teşebbüslerim malî bünyelerini iylleştirmiek için 1960 yılında bir" borç. tahkimi işlemi yapılmıştır. B 

laşmaktadır. Teşebbüsler böylece ağır anapara ve faiz taksittierinden kurtulmuslardır. Tahkim dışı k 
325 sayılı kanunlarla daha sonraki yıllarda konsolide edilmişlerdir. Bu operasyonlara rağmen, plânlı 
kan yatırımlar ve onların icabı bulunan kaynak ihtiyacı, borçlanmalara ağırlık verilmek1 suretiyle ka 
tildiği üzicre, işletmeci kuruluşlar 1968 yılında öz kaynaklarının 2.8 katı yabancı kaynak borçlanmış 
lıklarının % 3.4 oranına kadar düşmüştür. Bu malî durumun maliyetleri çarpıklığa uğratmakta ol 
açıktır. 

Malî bünye iyileştirmeleri ile ilgili çalışmaların! 1970 yılında da -devam ıctmesi gerekmektedir. Bu 
den tesbiti, borç. ve alacakların üzerine nezdinde takas ve mahsubediJfmelcri, teşebbüslerin vp kamu 
lirtilecek marjlar üzerinde kredili mal ve hizmet satmalım amalarını sağlıyacak esasların konulması ve ger 
borçların bir kanunla tahkimi üzerinde durulmaktadır. 

VIII - Yeniden düzenleme : 
Teşebbüsler iiçin en örnemli yeniden düzenleme çabası, 1960 yılında çıkarılan 154 savılı Kanunla, b 

yabancı uzununlardan kurulu bir heyet çalışmalar yapmış ve raporlarını sunmuşlardı;-. Sistem üzerin 
tevekküller d eki araştırmalar «Özel rapor» i ar d a; toplanmıştır. \)n çalışmalar sonunda bir organik, ka 
nu hazırlanarak reformun tatbikine başla tını ıştır-. Nitekim, bu tasarılar d alı a sonra -NO ve 14i sayılı ka 
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440 sayılı Kanunun öngördüğü: yeniden (düzenleme çalışimaıkırının yapılabilmesi için yeni bir komisyon kurulmu 
larını İ968 yılı Mart ayında bitirmiş ve raporlarını Maliye Bakanlığına aynı tarihte yermiştir. 

Komisyon, 440 sayılı Kanuna dayanarak teşekküller için prototip (yeknesak) kanun tasarıları hazırlaiMştıtr 
rak : 

— Teşekkülün hukukî bünyesi, tabi olacağı hukuk düzeni, 
— Teşekkülün faaliyet konuları, kârlrhk v e•verimlilik ilkesi, 
—• Sermaye miktarları, sermayenin kaynakları, ve kârların dağıtım şekli, 
— Yönetim organları, 
— Müessese ve işletmelerin kuruluşları, iştiraklerin yapılması yer almış bulunmaktadır. 

Teşekküllerin sermaye ihtiyaçlarının tesbi i için uzananlar tarafından malî analiz tekniklerinden faydalanıl 
hazırlanan tasarılar T. B. M. M. me sunulmuştur. 

Komisyon bâzı teşekküller hakkında özel ayrıca muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması konusun 
mıştır. 

Ayrıca kurumların modemi işletmecilik esaslarına uygun, olarak faaliyette bulunacakları yapısal bir reform üz 
ladır. 

BÖLÜM - VI 

DEVLET BORÇLARI 

Geçen yıl bütçe gerekçesinde olduğu gibi bu yıl da; Devlet Borçları bölümünde Hazine işlemleri île ilgili kısa va 
bankasından alman kısa vadeli banker 'kredileri dışında kalan bir yıl ve daha uzun vadeli borçlarımız hakkında bilgi 

Yine geçen yılki tertibe uygun olarak; söz konusu bilgiler Dövizle ödenecek dış borçlar, Türk parası ile ödenecek 
başlıkları altında toplanmıştır-. 

1. — Dövizle ödenecek dış borçlar : 
30. 9 . 1969 durumu : 
Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borçlarının Devlet bütçesi, bütçe dışı kamu sektörü, özel sektör, konsolide ticari 

•e ve ayrıca milletlerarası kurumlar, yabancı hükümetler, yabancı firmalar, konsolide ticari borçlar- olarak alacaklıl 
(54) sayılı tabloda gösterilmiştir. 
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Borç 
miktarı 

1 

Kııll anılmayan 
kredi 

miktarı 
2 

Toplam 
3 

Fa 
tutar 

4 

— Milletlerarası Kalkınma B. 
(IDA) 74.2 

— Milletlerarası Bara Fonu 
(IMF) 69.0 

— Avrupa Fara Anlaşması 
(EMA) 105.0 

— Avrupa Ödemeler Birliği 
(EPU) 10.8 

— Avrupa İskân Fonu (ERF) 4.7 
— Avrupa Yatırım Bankası 

(EIB) 82.9 
— Milletlerarası Finansman 

18.5 

17.0 

5.0 

44.2 

92.7 

86.0 

110.0 

10.8 
4.7 

127.1 

Ku. (IFC) 0.8 — • 0.8 
b) Yalbaneı hükümetler toplamı 1.152.7 379.4 1.532.1 

— A. B. D. 620.6 . 223.0 843.6 
— Almanya 266.1 46.2 312.3 
— İngiltere 97.4 12.9 110.3 
— Diğerleri 168.6 97.3 265.9 
c) Yalbaneı firmalar (Kredili 

İth. özel yabancı serm'aye ikrazları) 41.2 * 0.8 42.0 

d) Konsolide ticari borç'l'ar 42.2 — 42.2 

(*) Faiz tutarı kredilerin tamamı kullanılmış gibi hesaplanmıştır. 
— IMF kredileri, konsolide borç rakamları ve Konsorsiyom kredilerinin kutlanmaları T. C. 

kez Bankasından, kredili ithalât ile özel sektör borçları ilgili daire ve müesseselerden alın 
tır. 
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Bu tablonun (1) No. lu sütunu memleketimize acılan d ıs 'kredilerden 30 . 9 . 19(59 sonuna katlar fiilen 
olan anapara, miktarını, (2) No. lu sütunu söz konusu kredilerden henüz kullanılmamış olan kısmı, (3) Nö 
lanılması halinde ulaşılacak borç miktarını göstermektedir. (4) ncü sütundaki faiz tutarı kullanma tarih 
halinde ödenocdk muhtemel âzami faiz miktarını belirtmektedir. 

Türkiye'nin dövizle ödenecek dış ödeme mükellefiyetini temsil eden 1..(5.19.(5 ınilyoıı dolarlık borçtan, 
dili Devlet bütçelerine 'konulacak ödenekler ile karşılanacak miktar 1.378.7 milyon dolardır. Ancak bu 
lirası karşılığı söz konusu 'kredilerden faydalanan resmî ve özel se:ktör kurumlarından Devletçe1 tahsil, 
AID Teşkilâtından sağlanan bir kısmı kredilerle Milletlerarası Kalkınma Dirliği (İDA) ve benzeri .kur 
ları gereğince genellikle daha'kısa bir vâde ve daha yüksek bir faizle sözü edilmı resmî ve özel sektör ku 
le ödenecek, dış borçlardan Türk lirası muadili Devlet bütçelerine ödenek o la ı "ak konulması gereken mik 
sı bunu bizzat kullanan resmî ve öze kurumlardan tahsil olunacağından - (1.378,7 — 236,3 — 1.142,4) 
borç tutarının da 1.031.(5 milyon dolan genel bütçeden .110.8 milyon doları katma bütçelerden karşılan 

Devlet Bütçesi dışında kalan kamu söktürünce, borç toplamı 13,9.2 milyon dolardır. Bunun (59.0 milyo 
lanılan Milletlerarası Para Fonu (IMF) «ıStand by» kredilerine, 40.9 milyon doları Devlet Yatırım B 
let Teşekkülleri benzeri kuruluşların konsolide ticari (borçları .dışındaki borçlarına aittir. 

59.5 milyon dolar tutarındaki özel sektör borçlarına, 'konsolide borçların özel sektöre isabet eden 
ayrıca gösteri kliği için - dâhil değildir. 

Aynı tablo'nun alacaklara göre yapılan tasnifinde görüldüğü üzere; dövizle ödenecek toplam, dış b 
Kurumlara, 1.152.7 milyon doları yabancı hükümetlere ait bulunmakta, 41.2 milyon doları yabancı 
kredileri ifade etmekte ve 42.2 milyon doları da konsolide ticarî borçlardan doğmuş bulunmaktadır. 

30 . 9 . 19(58 - 30 . 9 . 1969 tarihleri itibariyle dış borçlar : 
Dövizle ödenecek dış borçların 30 . 9 . 1968 ve 30 . 9 . 1969 tarihleri itibariyle durumları, muka 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere bir yıl Öncesine nazaran iborç toplamı muhtelif borç, kalemler 
tarındaki artış ve 41.0 -milyon dolar tutarındaki eksiliş sonucu olarak 138.3 dolarlık bir artış kaydet 



TABLO — 55 
30 . 9 . 1968 - 30 . 9 . 1969 tarihlerindeki dövizle ödenecek dış borçların mukayesesi 

Borç Borç 
Miktarı miktarı 

30 . !). 1968 30 . 1). 19(59 Artış E 

A) Borçlulara göre toplam 1.-181.3 1.619.6 138.3 

a) Devlet Bütçesinden ödenecekler 1.214.7 1.378.7 

— Genel bütçeden 958.1 1.031.(i 73.2 
— Katma bütçeden 82.4 i 10.8 28.4 
— Karşılığı talisi! edilecekler 173.9 236.3 62.4 

b) Bütçe dışı kanın sektörünce ödenecekler 131.1 139.2 — 

179.3 Artışlar toplamı 
41.0 Eksilişler toplamı 

— Merkez Bankasınca ödenecek (IMF) 65.5 69.0 3.5 
. — Devlet Yatınım Bankasınca ödene

cekler ' 44.5 40.9 — 
— İktisadi Devlet Teşekküllerince öde

necekler .1.9.1 28.3 9.2 
— Diğerleri ("Resmî Sektör Kre. İtli.) 2.0 1.0 — 

e) Özel Sektörce ödenecekler 61.1 59.5 — 

— Sınai Kalkınma Bankasınca ödene
cekler 8.4 11.0 2.6 

— Ereğli Demir Çelik Fb, 37.1 34.1 — 
— Diğerleri 15.6 14.4 — 

d) Konsolide Ticari Borçlar 74.4 42.2 — 

138.3 Fark (Artış) 
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Yıllar itibariyle dövizle ödenecek dış borç yükü 

30 . 9 . 1969 tarihli itibariyle, dövizle ödenmesi gerekli dış borçlarıımız için anapara, faiz ve bunların 
rinin yıllar itibariyle dağılışı (Tablo 56) da gösterilmiştir. 

TAiBLO — 56 

Dövizle ödenecek dış borçların yıllar itibariyle yükü 

(Milyon dolar olarak) 
rıllar Anapara Faiz Toplam 

1969 (3 ay) 41.3 20.4 61.7 
1970 158.7 50.0 208.7 
1971 116.6 48.1 164.7 
1972 106.0 46.9 152.9 
1973 89.6 44.4 134.0 
1974 72.8 41.7 114.5 
1975 73.6 37.4 111.0 
1976 72.2 35:8 108.0 
1977 77.2 35.3 112.5 
1978 78.2 34.0 1.12.2 
1979 -2014 1.253.8 372.0 1.6,25.8 

Toplam 2.140.0 766.0 2.906.0 

Noi : 
Yukarıdaki tabloda görülen borç miktarları anlaşma tutarları olup, faizler kredinin tamamı kullanılmış a 
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Dış borç ödemelerimiz ve ihracat gelirimiz 

1960 - 1969 yılları itibariyle, dövizle tediyesi icabeden borç miktarı, ihracat (gelirimiz ve söz konusu borç ödem 
(Tablo 57) de gösterilmiştir. 

TABLO — 57 

Dış borç ödemelerimiz ve ihracat gelirlerimiz 

Dış iBorç Oranı 
Yıllar Servisi İhracat >% 

1960 92.4 320.7 28.8 
1961 132.0 347.1 38.0 
1962 132.4 381.2 34.7 
1963 145.1 368.1 39.5 
1964 141.1 410.8 34.3 
1965 172.2 464.0 37.1 
1966 146.1 490.0 29.8 
1967 128.8 522.6 24.6 
1968 128.5 496.4 25.9 
1969 156.6 (1) 550.0 (1) 28.5 

(1) Tahmini ve geçici rakam. 



II - Türk parası ile ödeitteoek dış borçlar : 
30 ıföylü! 196!) itibariyle IA. ÖB. D. Hükümetince ve rileııı Kalıknnma İkraz '\h\mm (DDF), Marshall Yardım 

ğaıiı ıbıı borçların, miktarı ve borçlu gruplara göre, dağılışı (Tablo 58) de gösterilmiştir. 

TABLO — 58 

Türk lirası ille ödenecek dış borçlar 

(30 . 9 . 1969 dunuınuı) 

(iMilyoüi 'T ürik Lirası olarak) 

Ivulilamlmıyaıı Faiz 
'AİTllvtarı 'Miktarı Toplam (x) 
üorv, Kredi Tutarı 

1 2 3 4 

Dorçkılara KKire (Toplam 3 144.6 468.6 3 613.2 1 671.4 

a) Devlet Dü'tecsi Toplamı 1 546.6 467.5 2 014.1 845.3 

-— (leuıe! iBüitiee (x) 
1») lüütee < 11şL ıkaımıu sektörü 

— Devlet Yaıtırım, [Bankası 
İktisadi (Devlet 'Teşekkülleri 

e) Özel iSeıktör 'Toplamı 

— Freğli De/mir Çelik Fab. 
— Diğerleri 

(x) Tarım kredileri ile ilgili olarak karşılığı bu krediden faydalanan resmî ve özel kurumlar 
dan tahsil olunacak meblâğ genel bütçe rakamına dâhildir. 

1 546.6 467.5 2 014.1 845.3 
511.2 1.1 512.3 242.8 

417.0 —. 417.0 230.2 
94.2 1.1 95.3 12.6 

1 086.8 1 

1 

086.8 

065.1 

583.3 

1 065.1 

1 

1 

086.8 

065.1 577.8 
21.7 — 21.7 5.5 

file://'/h/mm
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Yıllar itibariyle Türk Lirası ile ödenecek dış borç yülkü 

Bu. .kredilere ıait anapara ve faiz ödemeleri şoklindeki «borç .servisinin yıllar (itibariyle dağılışı (Tablo 59) da 

TABLO — 59 

Türk lirası ile ödenecek dış borçların 

yıllar itibariyle yükü (x) 

(80 . D . 1969 tlunuımaı) 
•. (:jV.Lilyoın İTİ. olarak) 

Vıllaı Anapara Faiz Toplam 

1969 (3 ay) 25.9 76.4 102.3 
1970 141.1 134.6 275.7 
1971 146.4 128.6 275.0 
1972 153.6 122.5 276.1 
1978 155.7 115.8 271.5 
1974 138.1 109.4 247.5 
1975 142.6 103.7 246.3 
1976 141.8 98.0 239.3 
1977 144.7 93.0 237.7 
1978 148.3 86,3 234.6 
1979 - 2014 2 275.5 603.1 2 878.6 

Toplam 3 013.2 1 671.4 5 284.6 

(x) Yıllar itibariyle; anapara ve faiz ödemeleri
ne ait rakamların 1969 malî yılı gerekçesinde veri
lenlerden farklı oluşu; 77 970 050 Tl. lik siirplü IX 
kredisinin, ödemede dikkat nazarına alınmasından 
ileri gelmektedir. 



III - İç borçlar : 
Devlete aüt olup 
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vâdesi bir yılı aşan iç borçlar ide diğer Ikamıu sektörü tahvillerinim 30 Eylül 1969 tarih 
TABLO — 60 

iç borçlar 
(30 . 9 . 1969 durumu) 

(Müyon Tl. olarak) 
(Miktar : Milyon Tl 

Borç Faiz 

A) Devlet bütçesine ödenecek 

a) Genel Bütçe toplamı 

—• İç isltükraz tahvilleri 
İç konsolidasyon tahvjilleri 
—• tahkim edıilen belediye harçları 
(691 sayılı Kanun) 
—< Tasaıriruf bonoları 
—< Diğerler1! 
b) Katma bütçeli er 

—• Devlet Su İşleri tahvilleri 

B) Diğer kamu selktörü istikrazları 

a) Devlet Yatırım Banlkası 

b) îkitisadji Devlet Teşeikkülleri 
—. Ziiıraalt Bankası tahvilleri 
— Emlâk Kreldi Blankasıı tahvilleri 
—• Halik Banlkası tahvilleri 
e) Belediyeler (İstanbul Belediyesi) 

Genel toplam (A +, B) 

miktarı tu tan 

16 309.9 6 279.8 

16 297.8 6 277.6 

2 396.9 1 308.3 
7 063.4 2 420.4 
1 400.6 390.7 

5 308.1 2 154.0 
128.8 4.2 
12.1 2.2 

12.1 2.2 
6 106.1 4 000.7 

5 534.3 3 770.5 

505.0 230.2 

65.5 —. 
434.0 230.2 

5.5 •—• 
66.8 — 

22 416.0 10 280.5 
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Bu tabloda «Borç miktarı» sütunu evvelce çıkarılmış istikraz tahvillerinden ve diğer şekrillerdekiborçlanmalardan 
rını; «Faiz tutaırı» sütunu da bunların itfasına kadar ödenmedi gereken faizlin miktarım göstermektedir. 

İç Konsolidaisyon tahvilLeri 6.12.1960 ve 12.6.1963 tarih ve sırasiyle 154 ve 250 sayılı Kanunlar gereğince Hazine v 
kısa vâjdeli borçlasranmIkonsoililde ediflımıeisıi üzerine, Hazine tarafından Devlet Yatırım Bankası (Amortisman ve Kredi S 
'Sigortalar Kurumu (İşçi Sigortaları Kurumu) ve Merkez Bankasına verilmiş tahvillerdir. 

Tahkim edilen belediye borçları kalemi, 16 . 7 . 1965 tasrih ve 691 sayılı Kanuna dayanılarak, Hazinece konsolide ed 
bağla müessese ve işletmelerin borçlarının, ilgili Komisyonca teısbit olunmuş Ikesiin miktarını gösterimektedir. 

«Diğerlerdi» başlığı altıındaiki borçlar (daiha önce ıdış borçlar mahiyetinde ilken halen Devlet Yatı rım Bankasunda 
Borcu Tahvilleri'dle Kaımjbiyo zaraırlarını karşılamak üzere 18 . 8 . 1960 tarih ve 65 sayılı Kanun gereğince Merke 
tutarını gösterilmektedir. 

Devlet Su İşleri Tahvilleri Kuiruluş Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kalemi, T. C. Ziraat Bankası,, T. Emlâk Kredi Bankası ve T. Halk Bankası İtahvilleır 

30 . 9 . 1968 <- 30 . 9 . 1969 tarihleri itibariyle iç borçlar i 

İç Iborçlar me'zikûr telinler itibariyle, ımukayeselli olarak Taiblo (60 A) da gösterilmiiştir. Tablonun tetkikinde 
cesine nazaran borç toplamı, muhtelif 'ka'lelmlerde (meydana gelen 1 978.6 milyon Tl. tutanmdakî artış ve 173.0 mil 
muhassialası 'olarak 1 805.6 milyon Tl. lık fbir yükseliş kaydetmtİştir. 
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TABLO — 60 A 

30 . 9 . 1968 ile 30 . 9 .19(69 tarihlerindeki iç borçların mukayesesi 

30 . 9 .1968 30 . 9 . 1969 

Ar 

A). DEVLET BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK 

ıa) 'Genel Bütçe toplamı. 
İe Istikraiz Tahvilleri 2 034.1 2 39G.9 3 

— İç Komsıoli'dalsyon tahvilleri 
— Taıh'kim edilen 'belediye 'borçları 

(691 sayılı Kamum) 
Ta sarraf Bonoları 1.614.0 5ı 308.1 6 

—• Diğerleri 
1)) Kalına Bütçeler 

—• Devlet. Su İşleri tahvilleri 
B) DİĞER KAMU SEKTÖRÜ İSTİKRAZLARI 

Devlet Yatırım B-anfcası 4 6] 2.3 5 534.3 9 
•b) İk'tiis-adi Devlet Teşekkülleri 
e), Belediyeler 

Bmv. Borç. 
•miktarı! nı'iktarı 

\'i 38(i.5 16 301).9 

15 372.7 16 297.8 
2 034.4 2 396.9 
7 114.2 7 0Cİ3.4 
1 476.7 1 400.6 

4 1İ14.0 5ı 308.1 
İ35.-İ lliH.H 
.13.8 12.1 

.13.8 12.1 
5 223.9 6 106.1 

4 012.3 5 534.3 
538.4 505.0 

73.2 66.8 

:b)> 610.4 22 416.0 Genel Toplam (A + B) 20' 610.4 22 416.0 1 8 
1 978.(5 Artışlar 

173.0 Eksilişler 

1 805.6 Eark (Artış) 
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Yıllar dtibaırıiyle iıe 'borç. yükü : 

Devlet Ibütçe'sinden ödenecek iç borçlarımızın önümüzdeki yıllara ait anapara ve Mız öd'e'm'eleri şeklinde borç .serv 
tarihinden yıl Sonuna 'katlar ödenımesii gerekenlerle biılikte (Tablo 61) de gösterilmiştir. 

1971 yılından itibaren iç borç adem'elerinde görülen artış, Tasarruf bonoları anapara ödemelerinin bu yıl baş'lanıat 
artış da yufcarıdaiki ıs>ebeb'e inzımamen 347 sayılı Kanunla ödenmesi geriye 'bırakılan hazinenin Merkez Bankasına ola 
gıcının bu yıla r asi aım alsından ileri gelmektedir . 

TABLO —61 

iç borçların yıllar itibariyle yükü (x) 

(30 . 9 . 1969 durumu) 
• (Milyon Tl. olarak) 

Yıllar 
-

Anapa ra Faüz Toplam 

1969 
-

93.4 56.8 150.2 
1970 364.2 584.3 948.5 
1971 591.6 596.8 1 161.4 
1972 789.8 538.9 1 328.7 
1973 900.9 583.0 1 483.5 
1974 912.9 491.0 1 408.9 
1975 952.8 435.0 1 387.8 
1976 1 053.9 384.3 1 438.2 
1977 1 207.0 327.3 1 534.3 
1978 1 139.6 261.3 1 400.9 
1979 - 2014 

AM 

8 304.2 2 048.1 10 352.3 

TOPL 

2014 

AM 16 309.9 6 279.8 22 589.7 

(X) Yıllar itibariyle anapara borç ödemelerinin 1969 gerekçesinde verilmiş rakamlara nazaran* farklı oluşu başlıca 
ile sağlanan meblâğın' ödemede dikkat nazarına (dinmasından ileri gelmektedir. Faiz ödemeleri ile ilgili miktarlardaki 
zımamen tasarruf bonosu faiz tutarlarının artmalından doğmuştur. 
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BÖLÜM — VII 

KAMU YÖNETİMİNDE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

I — Kamu idaresinde ıslahat meseleleri 
A) Kamu idarelerinde ıslahat ihtiyacı : 
Her kamu kuruluşu ekonomideki kaynakların bir kısmını sarf ederek muayyen bir kamu hizmetini ifa 

saf edilen bu kaynaklar, tevcih edildikleri amaca hizmet bakımından mümkün olan âzami ölçüde müessir 
ıslaha muhtaç demektir. 

Aslında kamu idarelerinin ıslâha muhtaç olmadığı iddia edilebilecek ülkeler yok giibidir. Her ülkeni 
yönler daima mevcut olmuştur. Hattâ mükemmel bir kuruluşun zamanla ıslâha muhtaç hale gelmesi nâdir 
bu bozulma temayülünün başlıca nedeni, özel kuruluşların rantabl çalışmasını sağlıyan başlıca unsur ola 
nadiren bu fonksiyonu görebilmesidir. Bunun yanında, bir kuruluşun sarf ettiği kaynaklarla nihai ama 
kinin zamanla teknolojideki ve ihtiyaçlardaki değişmelere göre bu vasfını kaybetmesi de ayrı bir faktör 

Her memlekette kamu kuruluşları için reform ihtiyacı söz konusu olmakla beraber, bu ihtiyacın şiddetli 
Problemlerini sistematik ve devamlı olarak inceleyip çare bulma mekanizmasını kurmuş memlek 
lâtı arasındaki farkın çok az olduğu görülür. Buna mukabil bilhassa iktisadi gelişme merdiveninin alt bas 
idareslinin, zaten çok kıt olan kaynakları heba eden bir mekanizma haline gelmeye çok müsaidolduğu da 

Türk kamu (idaresinde en çok göze çarpan ve sistematik ve devamlı bir çalışma ile azaltılmaları mümkü 
israfı sebeplerini şu suretle özetlemek mümkündür. 

1. Aşırı merkeziyetçilik : 
Türkiye gibi orta büyüklükte bir memlekette, mevzuat ve teamüllerin, en önemsiz kararların dahi ço 

kılması, kamu hizmetlerinde yavaşlamaya, sorumsuzluğa ve maliyet yüksekliğine sebebolmaktadır. 

2. Hizmet mükerrerlikleri : 
Mahiyet itibariyle birbirlerinin aynı olan hizmetlerin müteaddit kuruluşlar tarafından yürütülmesi, na 

den biridir. Birbirleriyle ilgisi olmıyan ellere verilen bir hizmet, büyük işletmelerin iktiisadiliği prensibi 
de faydalanılamaması ve hizmetlerin dağılımında optimal denge sağlanamaması gibi sebeplerle kaynak 

3. insan unsurundan optimal fayda sağlanamaması : 
Türk Kamu İdaresinin temel problemlerinden birisi de personel meselesidir. Hizmetle işgücü arasında 

ikmal edilmesi, emek israfına ve prodüktivitenindüşmesine yol açmaktadır. Gerçekten kamu idarelerind 
bulunması, buna mukabil hizmetlerin mükemmel olmaktan uzak oluşu esas itibariyle bu nedene dayanı 
gerek eğitüm yoluyla gerekse lüzumlu başka sahalara kaydırılmak suretiyle verimli hale getirilmesi amaciy 
pılması idarenin verimliliğini büyük ölçüde artırabilecektir. 
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4. Kuruluşun büyüklüğü ile hizmetin önemi arasında nisbetsizlik : 
Türk Kamu İdaresinde kaynakların alternatif hizmetler arasında bölünümünde isabetsizlikler nadir değildir. Bâ 

büyük kaynaklar tahsis edilmekte, bazan da kuruluşların gayesi tahakkuk ettüği veya önemini kaybettiği halde bunla 
müşahede edilmektedir. Bu da kaynak israfını doğuran en önemli sebeplerden biridir. 

5. Koordinasyon ve işbirliği noksanlığı : 
Çeşitli dairelerin yürüttükleri. birbirleriyle ilgili işlerde koordinasyon ve işbirliğinin noksanlığı da kaynaklardan 

seb ebo lim akt adır. 
6. Yetki ve sorumlulukların paralel ve belirli olmayışı : 
Kuruluşlarda muayyen fonksiyonları görmekle vazifeli olanların bu fonksiyonların gerektirdiği yetkilerle mücehhe 

yetki ve sorumluluklarının sarih olmayışı sık rastlanan bir husustur. Bu husus, insan unsurunun hedefe yönelme gay 

7. Mekanizasyondan optimal faydalanma olmayışı : 
Ofis makinaları, özellikle elektronik bilgi işlem makilnaları birçok ahvalde verimi artırıcı bir unsur olmakla berabe 

siz veya kapasitenin altında kullanılmaları da kaynak israfına sebebolan bir husus olarak göze çarpmaktadır. Bu 
lanılmaları icabeden yerlerde kullanılmamaları ve kullanılmamalartı icabeden yerlerde kullanılmaları da idarenin veri 
tadır. 

B) Islahat metodu : 
Kamu idarelerimde her zaman ıslaha muhtaç yönler bulunması bilr vakıa olunca, bunlara karşı tedbirler alma zar 

çıkar. Esasen kamu idaresinde sorumlu kimselerin ve organların her gün verdikleri kararların bir kısmı, dolaylı d 
Yürürlükteki kanun, kararname ve nizamnamelerin bir kısmının hikmeti! vücudu bu amaca dayanır. 

Bu türlü tedbirlerin hiç faydalı olmadığı söylenemez. Ancak çoğu zaman sistematik ve tutarlı bir çalışmanın mah 
gerekli ölçüde olmamaktadır. 

Kamu (idaresinde ıslahat bahsinde zaman zaman denenmiş yollardan biri, bâzı müşahedelere dayanarak hazırla 
kapsıyan birtakım tavsiyeler yığınının dışarıdan ve bir defada idareye empoze edilmek istenmesidir. İdarenin deta 
bara alınmaması, idaredeki sorumlu kimselere sarih tavsiyeler hüviyetinden yoksun bulunulması ve kısa zamanda hey 
lerle bu türlü teşebbüslerin başarısızlığa uğraması mukadder olmuştur. 

İdarelerini nisbeten geliştirmiş ülkelerin başlıcalarmdaki tecrübeler, devamlı bir teşkilât kurulmasının bu konuda 
göstermiştir. Söz konusu teşkilât, çeşitli kuruluşlardaki problemleri müşahede edebilecek veya idarede sorumlu 
yapılan müşahedeler kendisine intikal ettirilebilecek bir, durumda olmalıdır. Organizasyon - metot ve sistem anali 
kuruluşlar sadece problemleri ortaya koymakla kalraıyacak, fakat bunlara karşı çareleri de bütün teferruatı ile tesbit 
başarı şartlarından birisi de, çalışmalarının yönetici kademeler tarafından gereken ilgiyi görmesidir. 
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C) Kamu Yönetimi Dairesi : 

Maliye Bakanlığında yürütülmekte olan reorganizasyon çalışmalarında, bütçe idaresi içinde bir «Kamu 
tedir. Bu. dairenin amacı, Türk İdare Teşkilâtında verimsizliğe ve kaynak israfına sebebolan problemleri 
yerek tedbir tavsiyelerinde bulunmak ve kabu edilen tavsiyelerin tattbikata konulmasına yaldım etm 

Böyle bir kuruluşum bütçe teşkilâtı içinde yer alması tesadüfi değildir. Gerçekten, başta A. 
mak üzere birçok memleketlerde bütçe tcşjkilâtı bu nevi kuruluşları içinde saklamaktadır'. Bunu 
idaresi arasındaki sıkı ilişkidir. İyi bütçe idaresi kurmuş. bir ülkede idare teşkilâtının kaynak isr 
düşünüfmiyceeği gibi, idare teşkilâtı verimli çalışan bir ülkede bütçe imkânlarının heba edileceği 
niklerinde yapılan reform çalışmalarını, idarejyi geliştirme faaliyeti olarak kabul etmemek imkânsızdı 
nel bir ilişki kurmak, bu hizmetleri yürüten kuruluşların en az kaynak sarfı ile en çok hizmeti ifa 
ıslah etmeleri demektir. 

II - Personel reformu : 
Türk kamu idaresinin bugünkü meselelerinin en başında personel reformu gelir. Devletin kul 

olan işgücünün düşük bir prodüktivite ile çalışmaya devam etmesi halinde' kamu hizmetlerinde 
temlin etmek mümkün olur. Bu bakımdan idaredeki bir ıslahat faaliyetinin personel: rejimine birin 
lemez. 

Personel sorunu! pek çok yönleri olan bir konudur. Personelin Devlet hizmetine alınmadan öncek 
layarak 'emeklilik devresinde sağlanan imkânlara kadar uzanan pek çok faktör konuyu etkiler. 

İnsan unsurundan âzami ram di m an almayı hedef ittihaz eden bir personel rejiminim' gözden k 
şu suretle özetlemek mümkündür. 

a) I>ir hizmete personel atanırken o hizmetin gereklerinden başka, hiçbir mülâhazaya önem veri 
almak isteyen bir personel rejimi (imce bu mekanizmayı temim etmelidir. Bu sebeple kamu hizme 
vasıf ve miktarları dikkatle tesbit edilmeli ve DeVlet hizmetime personel alınırken bu esaslara riaye 

b) Devlet hizmetinde insan gücünden âzami randımanlı almak için gerekli unsurlardan bir diğer 
bu şartların istihdam süresince mevcudiyetimin idame ettirilmesidir. Diğer bir deyimle insan gü 
aranan irtibatım her hangi bir sebeple kopması halimde, bunun yeniden tesisi için gerekli şart ve 
çeşitli sebeplerle bir iş ile o işi yürüten insan gücünün vasıfları ve sayısı arasında öngörülmüş ola 

aa) Hizmetin mahiyeti daha komplike hale gelebilir veya basiti eşebilir. Hizimetin hacmi daha 
de yürüyebilir veya daha) az personel istihdamını gerektirecek şekilde küçülebilir. 

bb) Bir hizmeti yürütmekte olan kimsenin o hizmet içim gerekli fizik ve moral vasıfları yaş 
mümkündür. Bu takdirde hizmette bir değişiklik olmasa dahi personelle iş arasımda tesis edilmiş olam 



— 97 — 

cc) Teknolojinin ve ilmin gelişmesi, bir hizmeti ifa eden insan gücümün vasıf ve miktarında şimdiye k 
hususiyetin mevcudiyetinim daha verimli netice vereceğimi gösterebilir. Bu takdirde ise ne işte ne de o işe tahsi 
değişme «olmadığı halde iş ile1 insan gücü arasındaki' . münasebet uygum olmaktan çıkar. 

Zikredilen bu sebeplerle bozulabilen iş gücü ile iş arasındaki uygum münasebeti idame ettirebilmek bakımında 
siyet arzetim elidir. 

'1. Hizmet içi eğitim : Personelim mevcut vasıflarımı kaybetmemesi veya hizmet içim zarureti ortaya çıkan yemi 
kamu idaresinde hizmet içim eğitim1 daimî ve ciddi Ibir iimelşigaile halimde bulundurulmalıdır. 

!2. Personeli iimobilitesi : Her (naniği bir sebeple iş içim ıgerekli vasıfları klaybedem ve eğitimle tekrar iktisabedem 
ma em uygum hizmetlerde ıçalıştmlabilmesi imkânı olmalıdır. 

e) İdeal bir personel rejimimin üçüncü ömemli vasfı da, bir 'hizmetim 'yüklediği sorumluluk ile o'hizmeti yürütem 
faatler arasımda doğru Ibir ilişkimin olmasıdır. Bu doğru ilişki, kamu hizmeti yürüten diğer kimselerle olduğu gibi, 
ımevcudolmaılıdır. Her halükârda (bir ikamu hizmetlisine ödemem ücret ve 'sağlamam menfaatler bir 'kimseye asgari 'bay 

Devlet personel 'rejimime bu vasıfları kazandırmak üzere yapılmakta olan personel reformu çalışmaları meyanımd 
kümlerinin uygulanımasmı ve (bu suretle kanunun bütün hükümılerimin işlefr hale 'gelmesini öngören kamun tasarısı yak 
tır. 

III - Bütçe reformu ve program bütçe çalışmaları : 
!Türk bütçe sistemimi igeliştirmek ımaksadiyle 1'9'6'S yılında başlamış olan çalışmalara buzla devam edilmektedir. 'Mez 

zırlanmış olam program (bütçe «modelleri, '1969 yılı icra plânında öngörüldüğü üzere bütüm 'gemel ve katıma bütçeli kur 
maktadır. »Çalışmalar neticesinde haızırlaman örmek dokümanlar 1970 malî yılı IBütçe tasarısı ile binlikte T. B. İM. M. m 

Program bütçe sistemine tam olanak (geçiş için plânlanan zaman T9'72 rnıalî iyili olmakla beraber, 1971 malî yılımda 
faydalanılacak Ibir merhaleye ulaştırılması planlanmaktadır. Bu mıeyamda yapilması tasarlaman işler şunlardır : 

— 1970 yılı içim yapılan çalışmaların dışında ıbırakıkmıış olan yatırım ve transfer hancamaları da prolgram * büt 
dokümanlara. dâhil edilecektir, 

—• iGemel ve katma bütçeli kuruluşlarca hazırlanmış olam hizmet proigrandarınım, o kuruluşlarım faaliyetlerimi tam 
(bakımımdan ıgeliştirilmesi sa ğlana c aktır. 

—• iKuruiluşların hizmet programlarının tamı bir ifadesi halime igelem program bütçe 'gerekçeleri Maliye Bakanlığı 
TOukayees ve amalize tâlbi tutulacaktır. Analiz neticeleri 1971 malî yılı Bütçesinin tetkikinde nazarı itibara alınacağı 
min, Hükümetin ve T. B. ;M. 'M. min bütçe komusundaki tetkik ve 'kararlarında, istifadelerine âmâde bulundurulacaktır 

—• Prdgraım bütçe sisteminin bemimsenimesini ve tekniklerinin ilgililerce öğrenilmesini temin bakımından çeşitli ka 
devam olunacaktır. 

Yukarıda zikredilen hususların gerçekleştirilmesi ile 1971 malî yılı bütçelerinin kalkımma plânının temel ilkelerim 
ıması sağlanacak, kaynakların çeşitli hizmetler arasımda bu temel ilkeler içimde tesbit ediılem önteeliklere ıgöre dağıtılma 
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metlerle ödenekler arasında 'doğru bir maliyet ilişkisinin fcurullması ve ıbu suretle mevcut kaynakların en t 
(hizmet edilecektir. 

Elindeki kaynakları dana tasarruflu bir şekilde kullanmaya itilen' (bir İkanın1 idaresi, ister istemez kend 
tır. Bu bakımdan bütçe sistemindeki 'reformun sürat ve vüsati ıkamu idaresini ıgeliştirnue çalışmaları ile çok 

Bütçe teşkilâtının yeniden organize edilmesi 

Yukarıda açıklanan yeni Ibütiçe sisteminin yürürlüğe konulmasına ilişkin. fonksiyonlar bütçe teşkilâtına 
Teşkilâtın bu soramluiluikları yerine (getirilebilmesi için, klâsik bütçe sistemine ıgiöre teşekkül eitmiş olan bü 
rumundadır. Esasen tüm Maliye Bakanlığı için rearganizasyon çalışmaları yapıilmaJktadır. Bu çalışmalar iç 
Tini yerine getirebilecek bir veiçhe (kazandırılması için bütçe içinde de ö'zed çalışmalar yapılacaktır. 

IV - G-elir reformu : 
I - Vergi idaresi reformu : 
(Devlet gelirlerinin kalkınma plânında lönjgörülen gelir hedeflerine •uilaşaJbilhıiesi ve kamu ıbarcanuaılarını 

bilmesi, vergi kanunlarında değişiklik yapmayı gerektirdiği kadar, vengi kanunlarının' müessir bir şekilde u 
kanunlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi geniş 'ölçüde vergi idaresi ıreformu ile ilgili bulunmaktadır. 
gelirler teşkilâtında yapılacak ıgerçek bir reform, Devlet (gelirlerinin Ihasilatını önemli ölçüde artırabilecek 

Bu bakımdan gelirler idaresinin yeniden düzenlenmesine özel bir önıem verilmiş ve bir taraftan gelir i 
yönlerini düzeltmek diğer taraftan1 ıda vergi idaresini modern vergiciliğin 'gerektirdiği teknik seviyeye 'çık 
zasyonu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

II - Vergi mahkemesi : 
Devlet gelirleri ile ilgili olarak; öncelik verilmesi gereken konularda biri de 'Türk mialî Ikaaa sistemidir. 

nunda neticelenmesi, gerek mükellefler ve gerekse vergi idaresi yönünden çeşitli sakıncaları doğurmaktadır 
(Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve vergi ihtilâflarını kısa sürede âdil çöziüm yollarına bağlıyabilmek 

ıhazırlaomış bulunmaktadır. 

III - Vergi sisteminde yapılacak reformlar : 
Türk vergi sistemi, genellikle modern vergi sistemlerinin temel vasıflarını (haiz ve Türkiye şartlarına uy 
Ancak toplum (hayatının 'ekonomik, sosyal ve politik yapısında meydana 'gelen devamlı değişiklikler, d 

tesirlerini göstermekte ve sınırlı bir ölçü içerisinde ve fakat devamlı vergi reformlarını gerektirmektedir 
Vergi sisteminde yapılacak r^eforunların anaçizgileri iaşağıda açıklanmıştır. 
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A) Gelir Vergisi : 
1. 'Gelir Vergisinde mevcut istisna ve muafiyetler, ıgüoıüm şartlarına göre yeniden gfözden geçirilecektir. 
2. Ekonomide ^gelişmelere paralel olarak artan spekülatif kazançların Gelir Verlgisi kapsamıma alınması için Gelir 

ğişiklik yapılacaktır. 
3. Küçük teşebbüslerim, daJha 'etkili şekilde vergilendirilmesini temin edecek ibâzı (basit metot ve teknikler sisteme 
4. özellikleri selbelbiylie fveıngilendirilımelerinde gerçek randıman ısağlamamıyan serbest mıeslek kazaniçlarının vengi 

böylece gelir grupları arasımda âdil Ibir vergi yükü tesis etmjek amafcıyla 'serfbest meslek kazançlarımın vergilendirilmes 
cektir. 

5. Zirai kazançların 'Gelir Vertgisi kapsamı içinde daJha etkili bir şiefcilde vergilendirilmesini temin edecek yeni ıme 
tır. 

6. Gelir Vengisi kapsamına giren ücret dışındaki kazançlarda peşin ödeme sistemine 'geçilecektir. 

B) GolcLer Vergisi : 
1. Gider Vergisi tabloları, sınai mamul üretimindeki gelişmeler de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir 
2. Gider Vergisi sisteminden katma değer vergisi sistemine geçebilme konusundaki araştırma sonuçlarına göre Gi 

değişildik yapılacaktır. 

C) Veraset ve intikâl Vergisi : 
Veraset ve İntikâl Vergisi; vergi sistemimizdeki gelişmeler dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilecektir. 
D) Dış Seyahat Harcamaları Vergisi : 
Dış (Seyahat Harcamaları Vergisi daha açık ve basit esaslara bağlanacaktır. 

E) Diğer vergiler : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedeflere ulaşmak amaciyle diğer vergilerde hasılatı artırıcı bâz 

sine çalışılacaktır. 

F) Mahallî idareler gelirleri : 
Mahallî idarelerin içinde bulunduğu çeşitli güçlüklerin halledilmesi, kamu hizmetlerinin merkezi idare ile maha 

bir şekilde dağıtımına ve mahallî idarelere görecekleri hizmetlere uygun kaynak tahsisine bağlı bulunmaktadır. 
Bu bakımdan, mahallî idarelere gerekli kaynakları sağlamak ve Bina Arazi Vergisi tatbikatmdaki çeşitli mahzurları 

Emlâk Vergisi kanun tasarısı ile belediyelere yeterli gelir kaynağı temin edecek olan belediye gelirleri kanun tasarıs 
min edilecektir. 

Bu iki kanun tasarısından ayrı olarak mahallî idarelerin muhtacoldukları gelir kaynaklarını yüklendikleri hizmetlerle 
def tutan Malî Denkleştirme kanun tasarısının da kısa sürede kanunlaştırılmasına çalışılacaktır. 
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V) Malî yönetim : 
A) Hazine hizmetleri : 
Plânlı kalkınma dönemine girildikten bu yana-, ekonominin iç ve dış dengesini bozmadan gelişmenin g 

nu olmuştur. Bu maksatla Hazine, ekonomik kalkınmanın iç ve dış finansmanının sağlam kaynaklardan k 
devam edecektir. IBu sorun ve temel politika çerçevesinde Haaincnin iç ekonomik ve malî hizmetleri şu ş 

Hazine birliği ilkesi : Hazinenin parasal işlemlerini kolaylaştırmak, kaynakların çeşitli fonlar halin 
ya da önceliği olmıyan işlere 'bağlanmış bulunmasını önlemek için bâzı çalışmalara girilmiştir. Hazine b 
mesi için öncelikle saymanlıklararası para gönderme işlerine son verilmesi, gelirleri fazla olan saymanlıkla 
manlıklar arasında ödemeler bakımından fark yapılmaması, vergi daireleri ve saymanlıklarca toplanacak 
sabına yatırılması, giderlerin de saymanlarca düzenlenecek Hazine çekleri ile bu hesaptan ödenmesi ve 
ması gerekmektedir. (Bu konuda daha ileni bir aşama olarak da katma bütçeler, döner sermayeler ve "»âzı kam 
deki uygulamaya da son verilmesi zorunlu görülmektedir. Ancak böylelikle bütçe birliğine paralel olana 
tirilmiş, Hazinenin likidite imkânları artırılmış, ekonominin gereklerine göre lüzumlu tedbirlerin zamanın 
tır. Yeni Genel Muhasebe kanunu tasarısı dle Hazine birliği ilkesinin yukardald açıklamalar çerçevesi 

Bütçe finansmanı : İlke olarak açık finansmana başvurulmamakla beraber, kaçınılması mümkün olm 
ile karşılanagelmesi sonucu, son yıllarda bütçe ödemeleri büyük güçlüklerle yürütülebilmektedir. 191)8 
borçları bir yıl öncesine göre 364 milyon liralık kısmı Merkez Bankası avansından olmak üzere 1.8 mily 
1969 Ekim ayı sonu itibariyle Hazinenin kısa vadeli borçlanmalarında yeniden bir milyar lira civarınd 
da Hazinenin likitidesini artırabilmek ••için bâzı kısa vadeli borçların konsolide edilmesi zorunlu görülme 

Kamu teşebbüslerinin finansmanı : İktisadi Devlet Teeşkkülleri ve benzer kurumların kaynaklan ile ö 
rının finansmanı Hazinece bütçeden ve Devlet Yatırım Bankasından karşılanmaktadır. Devlet Yatırını 
yal 'Cigortalar Kurumunun ve Emekli Sandığının fonları teşkil etmektedir. Böylece Kamu İktisadi Teşeb 
cat kredileri ve bankacılık faaliyetleri dışında Merkez Bankasına gitmeleri kesinlikle önlenmiş durumd 
1970 finansman programlarının daha gerçekçi olarak hazırlanmasına özellikle dikkat edilmiş, Hazine ve bi 
mümkün olan ölçüde tasfiyesi, görev ve destekleme zararlarının, çok zorunlu sermaye ihtiyaçlarının Hazi 

Hazine Merkez Bankası ilişkileri : Yukarda belirtildiği gibi Hazinenin kısa vadeli borçlanma imkânlar 
larının finansmanında kullanılmış olması nedeniyle ortaya çıkan likidite sıkıntısını bir dereceye kadar gide 
Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa vadeli avans nisbeti :% 2 lik bir artışla % 12 ye çıkarılmıştır. 1 
ettirilmesi düşünülmektedir. Merkez Bankası kredileri yönünden karşılanan en önemli sorun, memleketimiz 
bir gereği olarak Devlet nam ve hesabına yapılan çeşitli tarım ürünlerinin destekleme alımları için açılmış 
geri dönmesinden doğmakta, bu sorunun çözümü üzerinde önlemle durulmaktadır. 
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Bankalar ve kredi politikası : Bankalar sisteminin kredi hacminin ekonomik dengesini bozmıyacak şekilde ayarlan 
lekti!' kredi uygulamasına çalışmaktadır. Banka şubelerinin ve kredilerinin büyük merkezlerde toplanması yerine büt 
sı yolunda gerekli gayretler gösterilmektedir. 

Para sermaye piyasası : Memleketimizde gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarının bankalar sistemi dışında da de 
mik kalkınmanın finansmanı için mobilize edilmesi bakımından para ve sermaye piyasasının geliştirilmesi, Hazinece 
lardan birisi olmuştur. Bu amaçla hazırlanan yeni «Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları» kanun tasarısı T. (B. M. 
maktadır. Diğer taraftan para piyasasına canlılık getirmek ve Hazinenin likiditesini artırmak bakımlarından 1970 
yıla kadar vadeli Hazine bonolarının küçük kupürler halinde banka sistemi aracılıği-ylc gerçek ve tüzel kişilere satılma 

Malî plânlama çalışmaları : Toplum malî kaynakların kalkınma amaçlarına en uygun şekilde kullanılmalarını s 
teknik olarak ekonominin tümünü kapsıyacak malî plânlama çalışmalarına girişilmesi düşünülmektedir. Fonların zama 
lenmesi, buna göre gerekli ayarlamaların yapılması amacını güden malî plânlama çalışmasının ilk denemesine 1970 

Hazinenin dış ekonomik ve malî hizmetlerine gelince : 1969 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre artış gösterm 
yılındaki gerilemeyi ve ithalât yükselişini kapatacak ölçüde olmayışı nedeniyle artan ödemeler dengesi güçlüklerimizi 
bir çalışma dönemine girilmiştir. Bu çalışmalar cari işlemler dengesinin bütün kalemlerini kapsıyacak şekilde dış ge 
azaltıcı yönde günün şartlarına uygun yeni bir politika ugulanmasını gerektirmektedir. Kambiyo denotleıme'si de bö 
gözden geç/inlo'celk'trîr. 

Bugün için artan ödemeler dengesi güçlüklerimize rağmen, ithalâtımızın kendi kaynaklarımızdan ve program kredi 
finansman ihtiyaçlarının da mümkün olan ölçüde proje kredilerinden ve milletlerarası kurumlardan karşılanmasına 
dili ithalâta izin verilmemektedir. 

Dış ödemeler dengemizdeki gelişmeler ve alınan çeşitli tedbirler hakkında «İktisadi rapor» da daha etraflı bilgi bul 

B) Devlet Muhasebesi : 
1927 tarihli Genel Muhasebe Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ile ku 

muhasebe sisteminde yapılması gereken başlıca değişiklik, onu bütçe reformunun gereklerine cevap verecek hale g 
Çalışmalarına devam olunan program bütçe sistemi, her kamu hizmeti ile bu hizmetin maliyeti arasında ilişki kurulm 
edilebilmesi için Devlet Muhasebesi sisteminin program - bütçe sisteminin tasnif şemasına paralel bir hesap bünyes 
Devlet muhasebe sisteminde, bütçede yer alan her hizmete (programa) bu hizmetin maliyetini aksettirecek bir hsea 
Devlet muhasebesi kamu hizmetlerinde çok önemli olan malij^et - fayda mukayesesine imkân hazırhyarak isabetli kara 
tır. 

Bundan başka Devlet muhasebesine Devlet patrimuanmm envanterinin verecek unsurlarında katılması gerekir. (Ka 
pılabilmesinde söz konusu envanterin mevcudiyeti müspet rol oynıyacaktır. 

Ayrıca, Genel Muhasebe Kanununun bağlayıcı hükümleri, karışık ve dolaylı formaliteleri, program bütçe sistemin 
ğunu yüklenecek olan program sorumlusunun hareket kabiliyetini aşırı derecede sınırlandırmaktadır. Bu da progra 
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ne aykırı düşmektedir. Kanunun formalitelerini vrbağlayıcı hükümlerini lüzumlu şekilde tahfif etmek ve bu 
yürütmek bakımından yetkilerini lüzumsuz formalitelerle kısıtlamasına mâni olucu tedbirleri almak da kanun 
bir hedefini teşkil eder. 

Yine Devlet muhasebe sisteminin Devlet yönetiminde isabetli kararlar verilmesini kolaylaştıran bir araç. 
hallî idareler muhasebe sistemleri ile arasında ahenk ve irtibat kurulması ve kesinhcsaplarm daha çabuk çık 
birler alınması da Devlet muhasebe sisteminin geliştirme çabalarının amaçları arasındadır. 

0) Devlet malları : 
Bu konuda geçen yılki gerekçede yeterli bilgi vardır. Bunun dışında sahillerdeki Hazine arazisinin fizik 

konu olmaması için yeni tedbirler alınmıştır. 

VI - Geliştirme çalışmaları : 
A) Devlet ihale kanunu tasarısı : 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 1934 yılından beri süregelen uygulanmasında karş 

lıyacak Devlet İhale kanunu tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarındaki görüşmeleri tam 
Halen kadük olan mezkûr tasarının kapsadığı konuların program bütçe teknikleri ışığında : 
1. Batı ülkelerindeki modern uygulamalarla elde edilen neticeler, 
2. Kanunun, yatırım programlarının kısa yoldan gerçekleştirilmesi için lüzumlu sürat ve emniyeti sağla 
3. Tüm kamu sektöründe tatbiki mümkün ihale prensipleri getirip getirmediği, 

B) Derneklere Genel Bütçeden Yapılacak Yandım Esasları kanun tasarısı : 
1. Yardımlar, bütçeden yalnız bir tertibinde yer alacak, böylece mükerrer yardım önlenecektir. 
2. Yardımlar, genel ve katma bütçeli dairelerin hizmet amaçlarına uygun âmme hizmeti karakterinde 

teslis kunan veya böyle tesisleri işleten derneklere yaptırılacaktır. 
3. Yardım alan derneklerin muhasebe sistemleriyle kullalanacakları makbuzlar bir esasa bağlanacaktır 
4. Yardımlar, dernek öz gelirleri ve plânda teslbit edil'en öndeliklerle ahenkli olacaktır. 
5. Yardımların, veriliş gayesine harcanıp harcanmadığı, prensiplere uyulup uyulmadığı Devlet tarafın 

lerde bu husustaki müeyyideler tatbike konulacaktır. 

C) Devlet Taşıt kanunu tasarısı : 
1. Devlet sektöründe kullanılan taşıtların tabi tutulacağı en iyi sistemin kalkınma plân hedefleri ve 
2. Yeni taşıt rejimini plân hedeflerine göre yönetecek bir örgütün kurulması, 
3. Devlet taşıtlarının tek elden bakım, onarım ve işletilmesi çarelerinin araştırılması, 
4. Devlet sektöründe kullanılan taşıtlarda imalât yeknesaklığının temini iiçhı mevcut güçlüklerin hal 

taşıt tiplerinin araştırılması, az masraflı, dayanıklı taşıt standardizasyonunun ortaya konulması, 
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5. Devlet taşıtlarının tedariki, değiştirilmesi, satılması ve hizmetten çıkarılması gibi formalitelerin basitleştirilm 
•edecek bir sistemin geliştirilmesi. 

D) Devlet fonları hakkında müşterek kontrol sisteminin geliştirilmesi çalışmaları : 
Konsolide bütçe içi ve dışı Devlet fonlarının toplamı milyarları bulmaktadır. Her birisi için vıaz'edilen mevzu 

madığı gibi, bunlar hakkında tek elden ve müessir bir kontrol sistemi de uygulanmadığından kuruluş gayelerinin 
temayyüllerinin varlığı bir gerçek olarak görülmektedir. 

Konu hakkındaki araştırma ve incelemelerde varılan neticeler ışığında, tatbikattaki aksaklıklar göz önünde tu 
na uygun düşecek müşterek uygulama ve kontrol prensiplerini içine alan mevzuat çalışmalarına başlanmıştır. 

E) Standardizasyon çalışmaları : 
Kamu sektörüne dâhil dairelerde kullanılan her çeşit malzemenin standardizasyon çalışmaları 6400 sayılı Kanu 

yüklediği hizmetler yönünden hızlandırılmıştır. 
Form standardizasyonunun tahakkuku için çeşitli kuruluşlarda kullanılan aynı mahiyetteki formların tesbitine baş 

dize edildikçe tek tip olarak ofis matbaasında bastırılacak, diğer malzemeler meyanmda ofisçe satışları sağlanacak ve 
kı masraflarında 60 milyon lira civarında tasarruf sağlanmış olacaktır. 

F) Merkez Bankası kanun tasarısı : 
30 Haziran 1930 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 1715 sayılı «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banaksı Kanu 

me sebebiyle 22 defa değişikliğe uğramasına rağmen bugün para - kredi düzenlenmesi konusunda yetersiz kalmakta 
Para - kredi politikasını memleket ekonomisine daha etkili bir şekilde idare edebilme imkânını sağlamak üzere bu 

ortaya çıkmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plânda para ve kredi politikasının uygulanmasına imkân verecek temel yapının kurulabilmesi için 

Merkez Bankası Kanununun değiştirilmesi de yer almaktadır. Merkez Bankasının para yaratan malî kurumlar ke 
özellikle banka sisteminde yol gösterici bir kontrol düzeninin sağlanması amaciyle hazırlanan kanun tasarısının Millet 
olup halen 'Senato gündeminde bulunmaktadır. 

G) özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkındaki kanun tasarı 
ve Teşviki hakkındaki kanun tasarısı : 

Geçen dönemde Özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkındaki kan 
nın Tanzim ve Teşviki hakkındaki kanun tasarısı T. B. M. Meclisine sunulmuştu. Seçimlerin yenilenmesi ile kadük 
li çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar T. B. M. Meclisine sunulacaktır. 

H) Döner Sermaye kanun tasarısı : 
Döner sermayeli kuruluşlar genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte 

Tbağlı 700 aded döner sermayeli kuruluşun nominal sermayeleri toplamı yaklaşık olarak 600 milyon liraya, ödenmiş se 
liraya; katma bütçeli idarelere bağlı 200 aded kuruluşun nominal sermayelerin toplamı ise yine yak aşık olarak 2.275 
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lerin toplamı da 700 milyon liraya rılaşmış bulunmaktadır. İşletmelerin sermayelerine dâhil edilmeden istif 
bit tesisler bu miktarların dışındadır. 

Döner sermayelerin esasları 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile tesbit edilmiştir. Bilin ligi gibi 
genel idare içinde mütalâa edilmiş ve sermayenin kullanılma alanı hammadde ve malzeme bedelleri ile uzm 
larla sınırlandırılmıştır. Ancak, sonradan çıkarılan ve adedleri 50 ye yaklaşan çeşitli özel kanunlarla, Muhase 
prensiplerinin dışına çıkılmıştır. Bu suretle, genel idare içinde ticari ve sınai özellikler taşıyan kuruluşlar 
zurlar ortaya çıkarmışlardır. 

Uygulamada görülen mahzurları kaldırmak ve döner sermayeleri gelişen ekonomik ve sosyal şartlar çer 
lin içine almak amaciyle yeni bir tasarı hazırlanmış olup, bu tasarı T. B. M. 'Meclisine sevk edilmek üzeredir 

I - Emeklilik rejimi ve diğer güvenlik konuları üzerinde çalışmalar : 
Emekli, dul ve yetimlerin durumlarının düzeltilmesi yönündeki çalışmaları şu surette sıralamak mümkü 
1. 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla daha önce çeşitli kanunlara göre bağlanmış emekli, dul v 

eşitsizliklerin giderilmesi sağlanmış olup, eski aylıkların yükseltilmesine devam edilmektedir. 
Yükseltme muameleleri tamamlanamıyanlara % 30 nisbetinde avans verilmektedir. 
Bu kanun gereğince, Hazinece ödenmekte olan aylıkların Sandığa devri işlemi tamamlanmış ve bunların 
Ayrıca, 250 lira olarak tesbit edilmiş olan alt sınır aylıkları, 1.3.1969 tarihinden itibaren 300 liraya ç 
Diğer taraftan, 1101 sayılı Kanuna mütenazır olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 

edilmiş, ayrıca sigortaca, muhtelif tarihlerde 'bağlanmış aylıklar arasında da tam bir eşitlik sağlanmıştır. 
2. 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanuna göre, 30 000 e yakın İstiklâl Madalyası sahibine aylık bağl 

aylık bağlanmasına devam edilmektedir. 
3. 15.4.1969 tarihli ve 1145 sayılı Kanunla, askerî vazife malûllerinin harb malûllüğü hükümlerinden f 

uygulanmasına başlanılmıştır. 
4. 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Kanunla, serbest avukatların, durumlarına göre T.O. Emekli Sandı 

ilgilenmeleri kabul edilmiştir. 

5. Memleketimizde sosyal güvenliğin en önemli dalını teşkil eden bir «Genel sağlık sigortası» hakkınd 
6. Genel sağlık sigortası kanun tasarısı üzerindeki çalışmaların uzaması dikkate alınarak Emekli Sa 

nin, emeklilerin, bunların aile fertlerinin, dul ve yetimlerin, muayene ve tedavi imkânlarına kavuşturulm 
maktadır. 

7. Emekli, dul ve yetimler için son derece lüzumlu görülen «Dinlenme ve bakım evleri» kurulması kon 
8. Çeşitli daire ve teşekküllerce kurulan ve idare edilen tatil ve dinlenme evleri ile kampların, ayrı 

gibi gereken istifadeyi de sağlamadığı anlaşıldığından, bunların bir elden idaresi hususunda inceleme y 
zaruri görülmektedir. 



GENEL BÜTÇE 

(A/ l ) C ari harcamalar (A/2) Yatırım harcamaları (A/3) Transfer harcamaları (A/ l , A/2, A/3) 

1969 bütçe 1970 Fazlası 1969 bütçe 1970 Fazlası 1969 bütç ;6 1970 Fazlası 1969 bütçe 1970 
DAİRELER rai kamı teklifi noksanı rakamı teklifi noksanı rakamı teklifi noksanı rakamı teklifi 

Cumhuriyet Senatosu 14 554 897 16 059 741 1 504 844 2 60 002 60 000 315 890 362 324 46 434 14 870 789 16 482 067 
Millet -Meclisi 59 520 178 61 128 310 1 608 132 3 015 640 3 887 139 871 499 1 883 671 1 981 861 98 190 64 419 489 66 997 310 
Cumhurbaşkanlığı 4 297 978 4 328 204 30 226 287 300 230 500 — 56 800 40 000 60 000 20 000 4 625 278 4 618 704 
Sayıştay 19 847 933 21 767 470 1 919 537 5 000 001 85 000 — 4 915 001 140 000 131 000 — 9 000 24 987 934 21 983 470 
Anayasa Mahkemesi 2 834 350 3 022 720 188 370 — • — • — 17 538 17 539 1 2 851 888 3 040 259 
Başbakanlık 113 011 804 104 500 000 — 8 511 804 41 024 000 72 435 000 31 411 000 21 291 755 23 060 256 1 768 501 175 327 559 199 995 256 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 14 749 324 16 998 146 2 248 822 50 000 000 71 100 000 21 100 000 30 027 001 30 031 161 4 160 94 776 325 118 129 307 
Danıştay 14 274 135 15 508 320 1 234 185 — 55 000 55 000 100 051 140 250 40 199 14 374 186 15 703 570 
Devlet İstatistik Enstitüsü 20 332 508 30 000 000 9 667 492 4 000 000 3 400 000 — 600 000 189 589 189 590 1 24 522 097 33 589 590 
Diyanet İşleri Başkanlığı 194 484 810 200 000 000 5 515 190 85 000 200 000 115 000 191 000 195 000 4 000 194 760 810 200 395 000 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 99 981 986 94 000 000 — 5 981 986 42 370 001 38 211 001 — 4 159 000 200 000 200 000 — 142 ı551 987 132 411 001 
Adalet Bakanlığı 431 018 723 420 000 000 — 11 018 723 1 200 000 3 250 000 2 050 000 1 329 161 1 267 000 37 839 433 547 884 424 617 000 
Millî Savunma Bakanlığı 4 177 790 712 4 591 746 010 413 955 298 92 882 008 82 641 008 — 10 241 000 90 992 001 75 613 003 — 15 378 998 4 361 664 721 4 750 000 021 
İçişleri Bakanlığı 134 807 769 144 000 000 9 192 231 1 800 000 6 180 000 4 380 000 119 497 151 120 196 354 699 203 256 104 920 270 376 354 
Emniyet Genel Müdürlüğü 380 421 974 411 000 000 30 578 026 20 505 000 4 000 000 — 16 505 000 2 035 032 2 235 032 200 000 402 962 006 417 235 032 
Jandarma Genel Müdürlüğü 484 490 316 485 000 000 509 684 2 591 000 31 050 000 28 459 000 6 356 000 4 887 000 — 1 469 000 493 437 316 520 937 000 
Dışişleri Bakanlığı 139 151 002 145 004 996 5 853 994 2 615 000 795 001 — 1 819 999 42 048 004 55 712 392 13 664 388 183 814 006 201 512 389 
Maliye Bakanlığı 728 740 128 789 699 951 60 959 823 1 000 000 5 928 000 4 928 000 11 005 483 949 12 654 543 063 — 599 059 114 11 785 224 077 13 450 171 014 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 443 546 871 2 537 500 000 93 953 129 184 085 000 422 092 000 238 007 000 52 412 894 61 049 668 8 636 774 2 680 044 765 3 020 641 668 
Bayındırlık Bakanlığı 22 718 092 22 799 517 81 425 1 552 653 089 1 238 950 098 — 313 702 991 35 635 505 44 785 504 9 149 999 1 611 006 686 1 306 535 119 
Ticaret Bakanlığı 37 799 548 37 000 000 — 799 548 — — — 1 407 197 1 237 347 — 169 850 39 206 745 38 237 347 
Sağlık ve Sosyal Yıardım Bakanlığı 847 469 070 860 000 000 12 530 930 34 600 000 22 253 000 — 12 347 000 30 055 805 26 437 425 — 3 618 380 912 124 875 908 690 425 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 50 208 336 53 300 000 3 091 664 4 696 000 1 757 000 — 2 939 000 997 000 1 008 600 11 600 55 901 336 56 065 600 
Tarım Bakanlığı 472 252 154 472 500 000 247 846 416 827 001 388 615 000 — 28 212 .001 61 934 162 52 546 309 — 9 387 853 951 013 317 913 661 309 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 41 076 388 41 100 000 23 612 3 159 000 3 065 000 — 94 000 1 742 922 758 031 — 984 891 45 978 310 44 923 031 
Ulaştırma Bakanlığı 13 835 500 14 900 000 1 064 500 2 210 000 920 000 — 1 290 000 616 000 430 000 — 186 ooo 16 661 500 16 250 000 
Çalışma Bakanlığı 18 495 738 18 500 000 4 262 1 115 000 1 350 000 235 000 16 927 319 17 384 869 457 550 36 538 057 37 234 869 
Sanayi Bakanlığı 14 910 180 14 900 000 — 10 180 248 383 000 276 348 000 27 965 000 2 330 100 2 319 501 — 10 599 265 623 280 293 567 501 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 42 775 311 42 000 000 — 775 311 6 200 001 7 790 001 1 590 000 10 975 002 18 925 002 7 950 000 59 950 314 68 715 003 
İmar ve İskân Bakanlığı 40 455 539 40 000 000 — 455 539 186 094 000 191 158 000 5 064 000 55 067 501 17 077 901 — 37 989 600 281 617 040 284 235 901 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 46 244 155 46 600 000 355 845 8 000 000 12 000 000 4 000 000 12 242 505 12 678 777 436 272 66 486 660 71 278 777 

TOPLAM 11 126 097 409 11 754 863 385 628 765 976 2 916 397 043 2 889 805 750 — 26 591 293 11 654 481 705 13 227 561 759 1 573 080 054 25 696 976 157 27 872 230 894 



KATMA BÜTÇELER EK — 2 

(A. /l) Cari harcama! ar (A/2 ) Yatırım harcamaları (A/3) Transfer harcamaları TOPLAM 

1969 bütçe 1970 Fazlası 1969 bütçe 1970 Fazlası 1969 bütçe 1970 Fazlası 1969 bütçe 1970 Fazlası 
A t B B L E E rakamı teklifi noksanı rakamı teklifi noksanı rakamı teklifi noksanı rakamı teklifi noksanı 

Müdürlüğü 31 534 580 32 000 000 465 420 30 940 000 24 655 000 — 6 285 000 10 730 885 3 873 855 — 6 857 030 73 205 465 60 528 855 — 12 676 610 
i Genel Müdürlüğü 30 000 000 30 000 000 — 40 000 003 45 000 000 4 999 997 14 647 220 17 388 520 2 741 300 84 647 223 92 388 520 7 741 297 
sitesi 112 924 196 122 743 224 9 801 028 46 863 000 77 414 000 30 551 000 11 350 388 10 284 260 — 1 066 128 171 155 584 210 441 484 39 285 900 
ersitesi 82 503 311 99 000 000 16 496 689 92 440 000 91 850 000 — 590 000 27 706 000 27 270 550 — 435 450 202 649 311 218 120 550 15 471 239 
ŝitesi 125 952 051 137 121 225 11 169 174 72 455 000 68 795 000 — 3 660 000 23 769 209 25 857 672 2 088 463 222 176 260 231 773 897 9 597 367 
. Üniversitesi 53 861 306 55 964 189 2 102 883 22 734 000 25 299 000 2 565 000 10 331 129 10 541 585 210 456 86 926 435 91 804 774 4 878 339 
Â 58 738.280 66 133 562 7 395 282 65 508 007 80 760 009 15 252 002 2 688 222 2 416 984 — 271 238 126 934 509 149 310 555 22 376 046 
ıel Müdürlüğü 470 000 254 470 000 000 - 254 1 268 850 000 1 560 909 000 292 059 000 150 464 994 315 241 416 164 776 422 1 889 315 248 2 346 150 416 456 835 168 
i Genel Müdürlüğü 60 099 663 60 369 003 269 340 2 120 975 000 2 371 715 000 250 740 000 426 618 132 544 558 289 117 940 157 2 607 692 795 2 976 642 292 368 949 497 
1er (Sağlık Genel Müdürlüğü 5 155 291 5 429 419 274 128 650 000 550 000 — 100 000 638 655 698 149 59 494 6 443 946 6 677 568 233 622 
idürlüğü 76 790 942 78 000 000 1 209 058 121 568 000 102 823 000 — 18 745 000 13 727 467 6 792 483 — 6 934 984 212 086 409 187 615 483 — 24 470 926 
lüdürlüğü 109 999 385 110 000 000 615 66 065 000 57 309 000 — 8 756 000 4 062 194 3 608 592 — 453 602 180 126 579 170 917 592 — 9 208 987 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 10 468 324 10 700 000 231 676 55 000 000 20 000 000 — 35 000 000 287 899 440 251 152 352 65 756 223 31 140 251 — 34 615 972 
"eydanları İşletmesi Gn. Md. 49 946 084 51 000 000 1 053 916 18 500 000 19 380 000 880 000 1 097 970 1 140 539 42 569 69 544 054 71 520 539 1 976 485 
Başkanlığı 2 718 508 2 675 993 - 42 515 — — — 51 369 93 341 41 972 2 769 877 2 769 334 — 543 
j,ri İlimler Akademisi — 14 000 000 14 000 000 —• 4 750 011 4 750 011 — 2 515 512 2 515 512 — 21 265 523 21 265 523 

.M 1 280 710 175 1 345 136 615 64 426 440 4 022 548 010 4 551 209 020 528 661 010 698 171 733 972 721 998 274 550 265 6 001 429 918 6 869 067 633 867 637 715 

JV1 

11 126 097 409 11 754 863 385 
1 280 710 175 1 345 136 615 

12 406 807 584 13 000 000 000 

12 406 807 584 13 100 000 000 

628 765 976 
64 426 440 

693 192 416 

Konsolide Bütçe Tablosu 

2 916 397 043 2 889 805 750 — 26 591 293 11 654 481 705 13 227 561 759 1 573 080 054 25 696 976 157 27 872 230 894 2 175 254 737 
4 022 548 010 4 551 209 020 528 661 010 698 171 733 972 721 998 274 550 265 6 001 429 918 6 869 067 633 867 637 715 

6 938 945 053 7 441 014 770 502 069 717 12 352 653 438 14 200 283 757 1 847 630 319 31 698 406 075 34 741 298 527 3 042 892 452 
— — — — 5 028 691 692 — 5 850 206 746 — 821 515 054 — 5 028 691 692 — 5 850 206 746 — 821 515 054 

693 192 416 6 938 945 053 7 441 014 770 502 069 717 7 323 961 746 8 350 077 011 1 026 115 265 26 669 714 383 28 891 091 781 2 221 377 398 



A K T İ F 
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(Milyon TL) 

BAĞLI DEĞERLER - DÖNER DEĞERLER 

Bağlı 
menkul > 

iBirikmiş Net tik kıymet Uzun Bağlı Kasa Menkul Kısa Döner 
Sabit amortis sabit tesis ve vadeli değerler VG kıymetler vadeli Diğer değerler Aktif 

Kurumun adı kıymetler manlar kıymetler giderleri iştirakler hesaplar ; ılacaklar toplamı bankalar pul, vb. Stoklar alacaklar aktifler toplamı toplamı Kurumun adı 

1. Sümerbank 1.061,7 330,9 730,8 4,3 518,4 60,2 572,5 1.886,2 24,5 854,1 360,1 134,2 1.372,9 3.259,1 1. Sümerbank 
2. Etibank 3.021,0 684,9 2.336,1 9,1 193,5 114,9 2.653,6 146,2 360,2 991,0 499,1 1.996,5 4.650,1 2# Etibank 
3. T.K.Î. 1.553,8 759,1 794,7 3,3 2,1 800,1 14,6 8,5 414,9 224,0 405,0 1.067,0 1.867,1 3. T.K.l. 
4. T. Demir - Çelik 1.525,7 489,5 1.036,2 6,6 154,3 12,3 1.209,4 53,8 451,6 134,0 64,0 703,4 1.912,8 4. T. Demir - Çelik 
5. T. Çimento San. Topluluğu 863,9 255,3 608,6 2,7 7,5 24,1 642,9 20,8 109,6 40,1 4,7 175,2 818,1 5. T. Çimento San. Topluluğu 
6. Ankara Çimento 108,3 25,8 82,5 0,1 3,0 85,6 1,7 19,7 8,6 0,7 30,7 116,3 6. Ankara Çimento 
7. Azot Sanayii 1.105,0 292,6 812,4 67,7 1,5 881,6 6,0 43,1 120,0 17,6 186,7 1.068,3 7. Azot Sanayii 
8. S.E.K.A 728,1 150,7 577,4 21,9 4,4 7,5 611,2 17,5 173,2 52,6 4,2 247,5 858,7 8. S.E.K.A 
9. M.K.E.K. 817,4 341,6 475,8 0,8 37,1 6,5 520,2 68,5 547,9 378,9 33,4 1.028,7 1.548,9 9. M.K.E.K. 

10. T.P.A.O. 1.202,7 389,8 812,9 324,3 10,4 1.147,6 8,4 112,3 414,6 12,0 547,3 1.694,9 10. T.P.A.O. 
11. PETKİM 499,3 6,3 493,0 493,0 19,1 6,1 91,6 11,3 128,1 621,1 11. PETKİM 
12. T. Şeker Fabrikaları 803,3 311,1 492,2 27,8 20,8 1.046,2 1.587.0 26,0 0,3 1.133,6 1.046,3 107,9 2.314,1 3.901,1 12. T. Şeker Fabrikaları 
13. T.H.Y. 225,4 1.232,1 102,3 1,6 2,6 106,5 9,6 48,3 43,6 19,0 120,5 227,0 13. T.H.Y. 
14. Denizcilik Bankası 1.260,2 394,3 865,9 0,7 57,4 80,6 119,9 1.124,5 37,9 3,3 96,9 228,6 245,3 612,0 1.736,5 14. Denizdik Bankası 
15. D.B. Deniz Nakliyata 484,8 175,4 309,4 1,3 310,7 12,9 0,2 29,9 66,6 35,1 144,7 455,4 15. D.B. Deniz Nakliyatı 
16. T.C.D.D. 5.354,4 1.665,8 3.688,6 13,5 2,8 3.700,4 19,6 519,3 211,0 64,3 814,2 4.514,6 16. T.C.D.D. 
17. P.T.T. 995,0 322,7 672,3 9,0 11,8 702,7 35,7 0,7 219,2 173,4 24,0 453,0 1.155,7 17. P.T.T. 
18. Top. Miadı. Of. 604.7 228,3 376,4 18,6 8,0 399,8 545,4 54,3 334,3 435,7 127,9 1.497,6 1.897,4 18. Top. Mah. Of. 
19. Et ve Balık Kurumu 218,7 87,0 131,7 0,4 15,4 145,6 16,1 2,9 76,7 83,9 41,3 220,9 366,5 19. Et ve Balık Kurumu 
20. Petrol Ofisi 336,7 88,9 247,8 3,5 3,5 254,8 20,5 0,2 165,0 602,6 64.1 852,4 1.107,2 20. Petrol Ofisi 
21. Devlet Mal. Of. 74,0 8,4 65,6 3,0 4,0 72,6 13,8 10,8 107,4 44,3 56,8 233,1 305,7 21. Devlet Mal. Of. 
22. Zirai Do. Ku. (11) 72,6 18,9 53,7 47,6 5,0 106,3 31,9 308,4 215,5 28,9 584,7 691,0 22. Zirai Do. Ku. (11) 
23. Siirt. Endüs. Ku. 90,0 2,6 87,4 1,0 0,3 88,7 0,7 3,1 1,4 0,6 5,8 94,5 23. Süt. Endüs. Ku. 
24. T. Yapağı ve Tiftik 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 1,2 4,7 2,1 16,0 5,1 27,9 29,1 24. T. Yapağı ve Tiftik 
25. Yem Sanayii 32,6 6,9 25,7 3,4 0,2 29,3 6,5 16,6 15,2 38,3 67.6 25. Yem Sanayii 
26. Turizm Bankası 36,2 5,5 30,7 2,5 0,2 46,3 79,7 1,5 54,5 48,0 104,0 183,7 26. Turizm Bankası 

27. î^etmıeci Kurumlar Top. 23.076,5 7.165,9 15.910,6 52,4 1.514,4 378,9 1.784,9 19.641,2 1.163,9 81,2 6.153,5 6.054,1 2.054,5 15.507,2 35.148,4 27. işletmeci Kurumlar Top. 
28. Düzeltmeler 1.029,1 485,3 485,3 28. Düzeltmeler 
29. Düzelttikniiş toplam 29. Düzeltilmiş toplam 

a) Tl. 23.076,5 7.165,9 15.910,6 52,4 1.029,1 378,9 1.784,9 19.155,9 1.163,9 81,2 6.153,5 6.054,1 2.054,5 15.507,2 34.663,1 a) Tl. 
b) Oran ('%) 45,9 0,2 3,0 1,1 5,1 55,3 3,4 0,2 17,6 17,5 5,9 44,7 100,0 b) Oran (%) 

30. T.C. Ziraat Bankası 378,9 77,5 301,4 236,0 1.671.9 6.340,0 8 549,3 785,4 304,0 3.436,4 1.329,5 5.855,3 14.404,6 30. T.C. Ziraat Bankası 
31. iller BiankaJsı 29,2 7,6 21,6 2,0 46,8 1.621,0 1.691,4 24,2 25,0 255,0 178,0 482,2 2.173,6 31. iller Bankası 
32. T. Emlâk Kredi Bankası 304,3 23,6 280,7 157.0 148,9 1.786,7 2 373,3 81,3 52,5 3.886,8 722.6 4.743,2 7.116,5 32, T. Emlâk Kredi Bankası 
33. T.C. Emekli Sandığı 754,8 57,0 697,8 432,5 ıı,ı 236,3 1 377,7 570,2 2.725,5 3,8 436,2 207,7 3.943.4 5.321,1 33. T.C. Emekli Sandığı 
34. Sosval Sisrortalar Kurumu 1.204,8 121,6 1.083,2 1,1 286,0 1 370.3 624,0 3.994,6 64,4 1.766,0 6.449.0 7.819.3 34. Sosval Sigortalar Kurumu 
35. Devlet Yatırım Bankası 1,2 0,6 0,6 12,6 6.993,6 1 006,8 40,0 83,5 1.997,8 269.0 2.390.3 9.397.1 35. Devlet Yatırım Bankası 
36. Vakıflar Bankası 58,1 7,1 51,0 3,6 22,1 166,6 94,0 337,3 118,2 14,8 647,4 59,1 839,5 1.176.8 36. Vakıflar Bankası 
37. T. Halk Bankası 49,5 5,8 43,7 3,4 0,6 102,9 284,7 435.3 109,0 2,6 834,6 47,0 993,2 1.428.5 37. T. Halik Bankası 
38. Güven Sigorta 1,5 1,0 0,5 11,1 5,4 17,0 

23 158,4 

42 314.3 

19,6 9,2 33,8 62,6 79,6 38. Güven Sigorta 

39. Tasarrufçu Kur. Toplamı 2.782,3 301,8 2.480,5 7,0 850,2 2.173,0 17.647,7 

17,0 

23 158,4 

42 314.3 

2.371,9 7.186,7 93,2 13.294,0 2.812,9 25.758,7 48.917,1 39. Tasarrufçu Kur. Toplamı 

40. Genel Toplam 25.858,8 7.467,7 18.391,1 59,4 1.879,3 2.551,9 19.432,6 

17,0 

23 158,4 

42 314.3 3.535,8 7.267,9 6.246,7 19.348,1 4.867,4 41265.9 83.^80.2 40. Genel Tonlam 
41. Düzeltmeler 566,0 11.297,7 11 863,7 

30 450,6 

1.983,3 1.983,3 13.847,0 41. Düzeltmeler 

42. Düzeltilmiş Genel Top. 25.858,8 7.467,7 18.391,1 59,4 1.313,3 2.551,9 8.134.9 

11 863,7 

30 450,6 3.535,8 7.267,9 6.246,7 17.364,8 4.867,4 39.282,6 69.733,2 42. Düzeltilmiş Genel Top. 
a) Tl. 
b) Oran (%) 

26,4 0,1 1,8 3,7 11,7 43,7 5,1 10,4 8,9 24,9 7,0 56,3 100,0 a) Tl. 
b) Oran (%) 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDEN İŞLETİCİ 

(İMilyon Tl.) 

Teşekküller 

Sümerbank 
Etibank 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
Türkiye Çimento Sanayii 
Türkiye Deımir ve Çelik 
Ankara Çimento 
Azot iSanayii T.A.Ş. 
Makina ve Kimya Endüstri 
Selüloz ve Kâğıt Endüstrisi 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Türk Hava Yolları 
Denizcilik Bankası 
D. İB. Deniz Nakliyatı 
T. O. Devlet Demiryolları 
P. T. T. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
E t ve Balık Kııruımu 
Petrol Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Ziraî Donatım Kurumu 
Süt Endüstrisi 
Türkiye Eadyo Televizyon 
Yapağı ve Tiftik 
Yem Sanayii 
Petkiım 

Toplamı 

Genel Toplam 

1963 1964 1965 
Katî Katî Katî 

53.0 38.4 56.6 
97.0 252.6 246.4 
29.7 38.8 — 52.0 
17.3 21.0 15.3 
42.9 22.1 25.4 
3.1 2.0 5.2 

58.5 — 51.2 — 50.2 
24.8 20.9 31.3 
31.8 41.4 20.4 
76.3 73.9 54,5 
23.7 48.3 55.7 
27.7 — 18.3 — 6S 
37.1 — 23.1 — 28.6 
7.1 1 — 2.8 

66.5 — 390.5 — 261.7 
31.9 49.1 56.1 
47.6 53.7 1 
46.4 48.2 45,8 
17.0 6.1 3.1 
17.3 16.7 15.2 
27.1 17.9 22.6 

— — 1.1 

539.3 697.5 063.7 
— 544.5 — 536.8 — 402.0 
— 5.2 160.7 261.7 

KÂR VE ZARARLARI 

1966 1967 1968 
Katî Katî Katî 

81.3 167.2 110.1 
273.0 452.6 380.4 
90.3 1.0 — 104.6 
19.3 39.2 52.7 
51.0 101.7 148.3 
4.5 — 16.2 

40.8 — 47.9 — 16.0 
42.9 59.8 102.5 
37.7 43.8 80.2 
65.4 152.4 202.1 
53.9 60.5 54.4 
2.0 — 4.7 — 11.4 

2 — 14.2 — 64.2 
14.6 — 12.9 — 9.0 

255.7 — 468.0 — 480.2 
2.2 105.2 112.1 

7 — 58.0 1.2 
25.0 — 11.8 — 
7.2 1.2 44.6 

29.4 24.7 36.7 
31.6 46.2 16.3 

— —• — 5.1 
— 15.7 2.6 
1.4 4 2.8 
1.7 — — 3.6 

3 — — 5.4 

834.9 1.273.6 1.366.8 
— 387.1 — 617.5 — 726.1 

447.8 656.1 640.7 



EK— 6 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YATIRIMLARI 

(1 000 Tl.) 

1969 1970 
Teşekküller 1963 - 1967 1968 Programı Programı 

Sümerbank 714 184 191 500 119 500 125 800 
Etibarük 1 757 738 646 300 992 500 1 649 600 
T. K. İ. iKurnimju 546 910 185 100 138 800 150 100 
T. Demir ve Çelik İşi. 634 088 95 300 68 800 130 400 
T. iOimenıto Sanayii 325 244 147 400' 103 000 92 400 
Ankara Çimento 84 114 — —. 2 900 
Azot ISanayii 397 934 195 500 148 500 76 400 
M. K. E. K. 198 734 61 000 53 900 37 200 
S. E. K. A. 247 485 251 200 497 000 441 600 
T. P. A. 0. 1 249 598 215 000 398 900 443 700 
Petro - Kimya 255 100 237 600 130 000 294 500 
T. Şeker Fab. A. ;Ş. 279 326 63 800 49 200 87 400 
T. H. Y. 51 218 70 500 10 000 16 000 
Denizcilik Bankası 336 343 48 100 81 700 135 100. 
Deniz Nakliyatı !T. A. §. 59 300 38 300 25 000 88 200 
T. C. D. D. 1 286 761 389 800 188 400 241 000 
P. T. T. 536 954 214 200 247 800 247 000 
T. M. O. 47 597 15 600 68 500 3 800 
Et ve Balık Knramn 42 911 27 300 12 800 84 000 
Petrol Ofisi 149 689 36 800 51 900 61 200 
D. M. 10. 46 426 11 500 7 000 2 800 
Z. D. ıKııınımra. 30 103 13 900 10 100 1 500 
Süit Endüstrisi İKurnmıu 56 800 19 400 —. • — • 

T. R, T. iKuramu 59 600 14 500 31 200 38 200 
Yapağı ve İTiMk — —« —• 300 
Yem iSaınayii 900 16 700 — — 

Toplam 9 484 057 3 206 300 3 434 500 4 451 100 
İller Banikası 1 238 654 404 404 446 500 387 500 
T. Emlâk IKredi Bankası m 700 2 400 7 000 700 
T. C. Ziraat Banikası 106 114 38 200 15 000 22 000 
Vakıflar Banikası 2 131 1 100 4 300 — 
Emekli Sandığı 844 751 25 800 36 400 26 400 
Sosyal Sigortalar Kurnmaı 333 164 97 200 52 400 54 200 
Halk Bankası 11 300 3 500 1 100 400 
Turizm Bamlkası 8 200 13 700 — — 
D. Y. (Bankası 10 000 —. 2 800 1 000 

Toplam 11 605 071 3 828 604 4 000 000 4 043 300 



KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1970 YILI YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMI 

Teşebbüsler 

Ankara Çimento Sanayii 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Denizcilik Bankası 
D. B. D. Nak. T. A. Ş 
Devlet Malzeme Ofisi 
Et ve Balık Kurumu 
Etibank 
Makina Kimya 
Sümerbank 
Petrol Ofisi 
P etkim 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Türk Havayolları A. O. 
T. Çimento Sanayii 
T. Şeker Fabrikaları 
T. C. Turizm Bankası 
PTT 
TCDD İşletmesi 
T. Demir Çelik İşletmeleri 
T. Kömür İşletmeleri 
T. Petrolleri A. O. 
T. Radyo Televizyon 
T. Süt Endüstrisi Kurutun 
T. Selüloz Kâğıt 
T. Zirai Donatım 
T .Yapağı Tiftik 
Yem Sanayii T. A. Ş. 

Toplam 

(Milyon Tl.) \ 

K A Y N A K L A E Ö D E M E L E K 

Kambiyo 
Kâr Amortis Hazineden Stoklar Borçlan- Diğer Kaynak 'karşılık îe Konsolide Dıs İştirak Stok Diğer 

zarar man alacak Borçlular (Azalış) mallar tahsilat toplamı Vergi D. Y. B. fonu borçlar b< 3rçlar borçlar ödemeleri artışı • ödemi eler 

20.0 7.4 27.4 4.7 8.9 6.9 6.9 
— 23.9 89.7 2.0 22.0 89.8 6.7 145.9 40.6 73.5 19.3 

61.1 68.S 
48.9 

34.5 70.3 
9.0 

2.9 
58.0 

115.4 
115.9 

191.7 
91.9 

70.5 
67.1 

5.9 
12.0 

46.3 
32.9 

31.2 2.8 2.2 0.2 2.0 38.4 11.6 . 1.8 22.2 
40.8 16.2 4.6 7.7 10.6 12.3 0.4 92.6 2.2 1.8 17.8 70.8 

443.6 192.0 156.0 13.0 14.0 7.0 825.6 122.5 90.4 7.0 25.7 133.8 108.2 
134.5 44.7 3.4 5.6 20.0 9.6 217.2 49.9 166.6 12.0 53.8 21.0 
120.0 46.0 20.6 10.0 9.3 205.9 34.3 125.5 119.0 20.6 6.9 3.8 20.0 110.8 

50.0 25.0 140.0 5.0 15.0 235.0 17.5 36.0 105.0 4.7 20.6 
33.1 35.5 50.0 3.5 0.4 122.5 28.8 84.4 1.2 8.1 
41.2 21.3 0.6 158.8 11.3 233.2 69.9 29.4 4.9 115.2 10.0 

2.4 26.4 2.5 \ 10.0 41.3 29.2 34.7 6.0 
29.6 47.8 3.8 5.7 71.1 3.0 161.0 12.6 40.0 59.0 5.6 2.0 31.8 20.0 
75.6 45.6 22.6 58.2 245.0 31.0 478.0 22.0 474.3 275.4 14.0 1.5 2.2 18.6 

— 3.2 3.3 15.0 0.1 15.2 1.6 0.1 15.7 
120.0 65.0 11.5 40.0 236.5 33.6 31.5 30.0 0.7 26.0 

— 428.1 218.0 25.0 15.0 — 170.1 37.9 573.9 192.3 5.0 15.3 36.0 
— 132.0 84.5 0.8 13.2 16.5 7.0 254.0 40.5 57.1 46.7 11.9 1.2 25.8 
— 146.4 99.0 55.0 143.2 11.4 7.1 169.3 10.3 259.0 36.0 15.0 39.6 23.2 

250.0 105.0 126.0 62.6 543.6 25.0 46.5 8.7 40.0 274.5 
11.4 8.3 14.0 4.4 38.1 1.5 1.5 7.8 9.1 

5.0 6.0 1.0 15.1 2.8 3.5 2.1 2.5 
100.0 40.0 12.3 152.3 46.4 7.9 7.0 

9.0 6,5 0.9 197.6 214.0 3.0 134.1 1.0 82.9 
3.8 0.1 2.6 6.5 1.7 0.3 2.5 1.7 
4.6 1.7 6.4 13.0 10.3 48.5 2.0 2.0 13.0 6.2 4.8 10.0 12.5 

1 652.8 
— 667.7 1 355.5 286.8 845.8 384.2 481.1 169.6 4 506.1 480.7 2 437.5 4.8 1 316.5 152.1 213.4 347.7 229.3 938.3 

985.1 

1 355.5 286.8 845.8 384.2 481.1 169.6 4 506.1 480.7 2 437.5 4.8 1 316.5 152.1 213.4 347.7 229.3 

Devlet Yatırım Bankası 
Güven Sigorta 
İller Bankası 
Sosyal Sigortalar 
T. Emlâk Kredi Bankası 
T. Halk Banikası 
T. C. Emekli Sandığı 
T. C. Ziraat Bankası 
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KAMU ÎKTÎSADÎ TEŞEBBÜSLERÎNİN MALÎ DURUMU 

(Milyon Tl.) 

A) İşletmeci K. î. T. nin faaliyet neticeleri 
1 — Cari İkanlar 
2 — Amortismanlar 
3 — Kısa devre muameleleri 
4 — Kaynaklar (1.+ 2 4- 3) 
5 — Vasıtasız vergiler 
6 — Borç ödemeleri 
7 — ödemeler (5 + 6) 

8 — Net faaliyet neticeleri (4 + 7) 

9 — Yatırımlar 

10 — Finansman ihtiyacı (8 + 9) 

Finansman kaynaklraı : 
11 — D. Y. B. kredisi 

D. Y. B. 'borç tecili 
12 — Bütçeden ö'demeler 
13 — Dış proje ıkredisi 

14 —> Toplam 

B) 15 —• îşletmeci olmıyan K. î. T. nin yatırım
lara 'taihsis ettiği 'kendi 'kaynağı 

1976 '1968 1969 1970 
Kesin Kesin' Program Program 

656 641 •752 985,1 
918 1.Ö36 1.152 1.355.5 

7 917 — 602 '652.2 
1.581 2.594 1.302 2.992.8 

— 280 — 364 — 351 — 480.7 
— 1.232 — 2.290 — 2J227 — 4,124.3 
— 1.512 — 2J654 — 2.578 4.605.0 

+ 69 — 60 — İJ276 — 1,612.2 

2.907 '3.434 '3)GS9 4J686.2 

2.838 3.494 4.915 — 6.1198.4 

2.075 2.230 2.679 2,187:9 
—. — —. 1.260.5 

613 «07 1.536 1.900 
150 457 700 850 

2.838 3.494 4.9*15 6.198.4 

176 394 !361 357.1 

C) 16 — (9 + 15) K. I T. nin toplam yatırımları 3.083 3.828 4.000 4.943.3 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GEREKÇE 

1970 malî yılı bütçe teklifinin cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (16 059 741) lira 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (60 002) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetv 
lira M toplam olarak (16 482 067) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere konan ödeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Bölüm Madde 

11.000 11.220 BAŞKAN ÖDENEĞİ ? 
21 sayılı Kanun gereğince aylığı (1 500) liradan 12 aylık tutarı olan (18 000) lira ödenek konm 

11.240 BAŞKANLİK DİYANI TEMSİL ÖDENEĞİ : 
21 sayılı Kanun gereğince üç takanveküine ayda (600), üç idare âmirine (500), altı divan kâtib 
yıllık (61 200) lira ödenek konulmuştur. 

11.310 ÜYELER ÖDENEĞİ : 
183 üye için ayda (3 000) liradan (6 588 000) lira, Haziran 1970 ayımda yapılacak kısmî Senat 
cek 55 üyenin üç aylık Ödenekleri tutarı olan (495 000) lira ilâvesiyle (7 083 000) lira ödenek t 

11.320 DENETÇİ ÜCRETİ 3 

22 sayılı Kanun gereğince aylığı (500) İh adan 12 aylık tutarı olan (6 000) lira ödenek konulmuşt 
11.330 ÜYELER YOLLUKLARI : 

183 üye için ayda (1 500) liradan (3 294 000) lira, Haziran 1970 ayında yapılacak kısmî Senato 
cek 55 üyenin üç aylık yollukları tutarı olan (247 500) lira ilâvesiyle (3 541 500) lira ödenek te 

11.340 ÜYELER ÖLÜM TAZMİNATI : 
1 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre ölen üyenin 12 aylık ödenek tutarı (36 000) lira 
(108 000) lira ödenek konulmuştur. 

11.350 ÜYELER GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca veyahut Karma Bütçe Komisyonu karar ı ile geçici bir 
yol, zaruri masraflarını karşılamak üzere (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

11.360 5408 SAYILI KANUN GEREĞİNCE CUMHURİYET SENATOSU HESAPLARINI İNCELEME K 
RİLECEK YOLLUKLAR : 
Geçen yılki (2 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

11.370 ÜYELER TEDAVİ GİDERLERİ : 
1964 yılı bütçe müzakerelerinde Karma Bütçe Komisyonu tarafından açtırılan bu maddeye geçen 
kate alınarak (25 000) lira fazlasiylte (150 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

12.000 12.110 MEMUR AYLIKLARI : 
231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolardan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrine ver 
% 35 dâhil (203 304) lira ile 242 sayılı Kanunla verilmekte olan 1, 2, 3 ncü dereceler karşı 
tünde terfi edecek bir memurun terfiini temin maksadiyle (1 620) lira fazlasiyle (204 9 

12.150 81.9 «AYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELER : 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten tediye edilmek üzere (1) lira ödenek teklif edil 

12.210 HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Müddetlerini dolduran 14 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş ve Cumhu 
bir şekilde görülmesi için 6 aded hizmetli kadrosu ilâve edilmiş olduğundan (94 340) lira fa 
edilmiştir. 

12.230 GENEL İDARE GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konmuştur. 

12.280 İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İşçi istihdamı düşünülmediğinden madde kaldırılmıştır. 

12.310 ÇOCUK ZAMMI : 
Geçen yılki ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.320 DOĞUM YARDIMI : 
Geçen yılki ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ÖLÜM YARDIMI : 
Geçen yılki ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.340 TEDAVİ GİDERLERİ : 
1969 malî yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi hükmüne istinaden hizmetlilerin tedavi gid 
hazası ile (25 000) lira fazlasiyle (35 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI : 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bir kısmının emekliye tabi olması, ayrıca memur aylıkları 
bir yıllığının % 14,5 u olan (665 657) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 iSOSYAL SİGORTALAR KURUMLARI KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI . 
1970 malî yılı Haziran ayında yapılacak kısmî Senato seçimleri dolayısiyle seçilecek üyele 
karşılıklarını karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye (50 000) lira ödenek teklif edil 

12.411 BASIMEVİ PERSONELİNE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Cumhuriyet Senatosunun Basımevinde ileride çalıştırılacağı basımevi personelinin fazla m 
muhafazası bakımından (1) lira ödenek konmuştur. 
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Bölüm Madde 

12.412 TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE "VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Cumhuriyet Senatosunun ileride çalıştıracağı Teknik işler Müdürlüğü personelinin fazla mesaileri 
muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif konmuştur. 

12.413 6565 'SAYILI KANUN GEREĞİNCE EMNİYET MEMURLARINA VERİLECEK FAZLA ÇALIŞM 
Cumhuriyet Senatosunun emniyet işleri Millet Meclisi emniyet kodrosu ile görüldüğünden maddeni 
nek konmuştur. 

12.414 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCR 
Şoförler, evrak tevzi memuru ve personelden bâzılarının fazla mesaileri karşılığı olarak (30 000 

12.530 TAYIN BEDELİ VE İAŞE BEDELİ : 
Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına ve emniyet mensuplarına 4367 ve 42 sayılı kanunlar gereğ 
delleri Millet Meclisi Bütçesinden karşılandığından maddenin muhafazası için (1) lira ödenek ko 

YABANCI DİL İKRAMİYESİ : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yılki gibi (1) lira ödenek konmuştur. 
5509 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MEMUR VE HİZMETLİLERE VERİLECEK İKRAMİYEL 
Halen Cumhuriyet Senatosu kadrosunda olan 14 memur ile 140 hizmetli ve ücretleri birer derece y 
yeni teklif olunan 6 hizmetliye 5509 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı olup bire 
rının % 35 zamlı tutarı olan (153 359) lira ödenek teklif edilmiştir. 
DOKTORA ÖDENECEK İHTİSAS ÖDENEĞİ : 
Doktorun kadrosu ve ihtisas ödeneği hakkında kanun mevcudolmadığından maddenin muhafazası 
konmuştur. 
6885 VE 231 SAYILI KANUNLAR -GEREĞİNCE VERİLECEK TAZMİNAT : 
Cumhuriyet Senatosu emrine verilen 14 memurun 231 sayılı Kanun gereğince alması icabeden bir 

12.733 231 SAYILI KANUNLA HİZMETLİLERE VERİLECEK TAZMİNAT : 
140 eski hizmetli ile yeni teklif olunan 6 (D) cetveli hizmetlilerine 231 sayılı Kanunla ayda 50 lira 
minatların bir yıllık tutarı olan (87 600) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.811 SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 
Geçen yılki, ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12,813 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.841 TEDAVİ YOLLUĞU : 
Memurların tedavi yolluğu giderlerini karşılamak üzere (1 900) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

12.853 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Başkanlığın tasvibiyle geçici görevle yurt dışına gönderilecek personelin yolluklarını k 
lif edilmiştir. 

12.871 YURT DIŞI STAJ VE ÖĞRENİM YOLLUĞU : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konmuştur. 

12.874 YURT DIŞI KURS YOLLUĞU : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konmuştur. 

12.911 AVRUPA KONSEYİ ASSAMBLE VE DAİMÎ KOMİSYONLARINA İŞTİRAK EDECE 
1969 malî yılı sarfiyatı nazarı dikkate alınarak (100 000) lira fazlasiyle (328 000) lir 

12.912 BALKAN İSTİŞARİ MECLİSİNE İŞTİRAK EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira ödenek teklif 

12.913 NATO MEMLEKETLERİ PARLÖMANTERLERİ BİRLİĞİ ASSAMBLE VE DAİMÎ KO 
LERİN YOLLUKLARI : 
Geçen yıllar sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak (85 000) lira ödenek teklif edilmi 

12.921 PARLÂMENTOLARARASI BİRLİĞİ TÜRK GRUPUNUN BİRLİK, KONFERANS VE 
EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Grupun konferans ve komisyonlarına iştiraklerini temin maksadiyle geçen yılki sarfiya 
le (70 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.922 PARLÂMENTOLARARASI TURİZM BİRLİĞİ TÜRK GRUPUNUN BİRLİK KONFER 
İŞTİRAK EDEOEKLERİN YOLLUKLARI : 
Grupu teşekkül etmediğinden madde kaldırılmıştır. 

12.923 AVRUPA PARLÖMANTER ASSAMBLE VE T. B. M, MECLİSİNCE MÜŞTEREKEN 
TOSU KOMİSYONLARINA KATILACAKLARIN YOLLUKLARI : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki (57 000) liralık ödenek aynen te 

12.931 CUMHURİYET SENATOSUNUN DAVET EDİLDİĞİ MİLLETLERARASI KONGRE, 
YONLARINA İŞTİRAK EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştiraki temin için geçen 
lif edilmiştir. 

12.941 CUMHURİYET SENATOSUNUN DİĞER MEMLEKETLERE YAPACAĞI ZİYARET 
RINA KATILACAKLARIN YOLLUKLARI : 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve do 
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Bölüm Madde 

Bütçesine konulan (313 500) liralık ödenek kâfi geldiğinden ve ileride gelmesi muhtemel dav 
geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılM ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.130 DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.140 YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Bürolarda kullanılacak kanun ve hizmetle ilgili kitap bedelleri karşılığı olarak (4 750) lira 

13.150 YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Cumhuriyet Senatosunun ısıtması Millet Meclisi Bütçesine konan ödenekle karşılandığından mu 
masraflar karşılığı olarak (4 750) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.160 HİZMETLİ GİYİM ALIMLARI VE GİDERLERİ ; 
«D» Cetveli kadrosu ile ilâve edilen 6 hizmetliden bâzılarına verilecek giyim eşyaları bedellerini 
lira fazlasiyle (124 '500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 DİĞER ALIMLAR VE GİDERLERİ : 
Törenler, ilân bedeli ve törenlere gönderilecek çelenk bedelleri ile yukardaki maddelerde tem 
lamak üzere (17 100) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 SU GİDERLERİ : 
Su bedelleri ile bunlara ilişkin giderleri karşılamak üzere (23 750) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 TEMİZLİK GİDERLERİ : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.230 AYDINLATMA GİDERLERİ : 
Aydınlatma giderlerini karşılamak üzere (9 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 BAHÇE GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konmuştur. 

13.290 DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ : 
Geçen yılki (9 500) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.320 GİYİM - KUŞAM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası için (1) Mra ödenek konmuştur. 

13.330 SAVAŞ GEREÇLERİ VE SAVAŞ STOKLARI ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konmuştur. 



— 112 — 

Maidde Bötfiüraı 

13.350 SAĞLIK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Âcil vakalarda kuBaaulmıak üzere doktorlukça gösterilecek lüzuma müsteniden alınacak i 
bâzılarına verilecek süt veya yoğurt bedellerini karşılamak üzere (38 000) liralık ödenek t 

13.380 MALZEME ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Yujkanki maddelerle temin edilmiyen ihtiyaçları karşılamak üzere geçen yılki (5 700) l 

13.410 POSTA - TELGRAF GİDERLERİ : 
Posta ve telgraf ücretleri karşılığı olarak geçen yılki (9 500) lira ödenek aynen teklif 

13.420 TELEFON GİDERLERİ : 
Telefon gilderlerini karşılamak ve yeniden tesis edilen 13 telefon ile satmalınacak (30) 
mak üzere (39 500) lira fazlaısiyle (125 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 'BAŞKANLİK OTOMOBİLİ İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
5 yıllık makam arabasının 1970 yılında »vukuu muhtemel onanmlanm karşılamak için (5 7 
teklif edilmiştir. 

13.520 HİZMET TAŞITLARI İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Sarfiyat dununu nazan dikkate alınarak elde mevcut vasıtalarla, satmalınacak ıbir hizm 
leri olarak (80 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 (YANGINDAN KORUNMA VE SİGORTA GİDERLERİ : 
Sarfiyat durumu nazan dikkate alınarak geçen yılki (9 500) lira ödenek aynen teklif 

14.250 ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA GİDERLERİ : 
Her türlü araştırma ve soruşturma giderleri karşılığı olarak geçen yılki (9 500) lira ödene 

14.470 DÜŞÜNÜLMİYEN GİDERLER : 
Bütçede maddfcsi »bulunmayan giderler karşılığı olarak Başkanlık Divanı karan ile ödenmek 
miştir. 

14.510 KURS GİDERLERİ : 
1970 yılında kurs açılması düşünülmediğinden (14 249) lira noksaniyle (1) lira ödenek te 

14.520 İBURS GİDERLERİ : 
Kurs açılamayacağından maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konulmuştur 

15.000 15.376 MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
El fcitapl&n ve IVUcro - Filmi çekilen kitapların basımevinde veya hariçte cütletilmesi m 
lık ödenek teklif edilmiştir. 
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15.379 DİĞER ALIM VE GİDERLERİ : 
Kitaplığın satımalma ve her çeşit giderleri Mükrto - Filimle lalâJkalı her türlü (malzeme bedelleri (kar 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.110 BASIMEVİ GİDERLERİ : 
Basımevinin her türlü işletme giderleri ile personellerine verilecek süt, yoğut giderlerini karşılama 
lif edilmiştir. 

16.410 DIŞ MÜNASEBETLERİN GEREKTİRDİĞİ BÜRO GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 BAŞKANLIK TEMSİL GİDERLERİ : 
Temsil giderlerini karşılamak üzere (57 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 MEMLEKETİMİZE GELECEK ECNEBİ MİSAFİRLERİN AĞIRLAMA GİDERLERİ : 
Yabancı memleketler ile Avrupa Parlömanter Assamblesi üyelerinden Ortaklık Parlâmento Kom 
lecek misafir heyetlerin her türlü ağırlama, gezi ve yol masraflarını karşılamak üzere (285 000) l 

16.730 TÖREN GİDERLERİ : 
Çanakkale ve Dumlupmar gibi t/örenlere Cumhuriyet Senatosu adına iştirak sebebiyle bâzı masra 
ğundan bu masrafları karşılamak maksadiyle geçen yılki (7 600) liralık ödenek aynen teklif edilm 

16.740 BAŞKANLIK KONUT GİDERLERİ : 
Başkanlık konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe, kira, ve her çeşit gide 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.810 BİNA ONARIMI : 
Yapılacak onarımları, karşılamak üzere (47 500) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK KONUTU ONARIM GİDERLERİ : 
Başkanlık konutunun onarım giderlerini karşılnıak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif edilmişt 

16.840 BAKIM VE İDARE GİDERLERİ : 
Geçen yılki, ödenek aynen teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 22.611 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teMif edilmiştir. 
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23.000 23.612 TAŞIT ALIMLARI : 
Cumhuriyet Senatosunun hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak bir aded münibüs ( 
ödenek teklif olunmuştur. 

23.642 CUMHURİYET SENATOSU BLNASI VE TESİSLER İÇİN LÜZUMLU MALZEME VE 
YENİLEŞTİRİLMESİNE DAİR HER TÜRLÜ GİDERLER : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yılki, ödenek aynen teklif .edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 34.711 PARLÂMENTOLARARASI BİRLİĞİ TÜRK G-RUPUNUN BİRLİĞE İŞTİRAK HİSSESİ 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.712 NATO MEMLEKETLERİ PARLÖMANTER BİRLİĞİNİN İŞTİRAK HİSSESİ : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.713 PARLÂMENTOLARARASI TURİZM BİRLİĞİNİN İŞTİRAK HİSSESİ : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.714 AVRUPA PARLÖMANTER ASSAMBLESİ VE T. B. M. MEOLÎSİMOU MÜŞTEREKEN 
TOSUNUN İŞTİRAK HİSSESİ: 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.611 HİZMETLİLER DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI : 
Hizmetlilere doğum ve ölüm yardımı olarak (5 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

35.613 PERSONELE VERİLECEK TAYIN BEDELİ : 
Personele bir kişiye günlüğü (505) kuruş hesabiyle verilmekte olan bir er tayın bedeli karşılı 
edilmiştir. 

35.710 CUMHURİYET SENATOSU PERSONELİ SOSYAL VE EKONOMİK DAYANIŞMA SAN 
RİN ÖĞLE YEMEKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE) : 
Cumhuriyet Senatosu memur ve hizmetli adedine göre ve 1970 yılı için ihdas olunan 6 hiz 
şiye (100) kuruş hesabiyle verilmekte olan öğle yemekleri karşılığı olarak (42 400) lira öde 

36.000 36.300 O ECEN YILLAR BORÇLARI : 
Geçmiş yıllar borçları karşılığı olarak (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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G E R E K Ç E 

1970 malî yılı bütçe teklifinin, cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (61 128 310) Tara y 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 887 139) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
(1 981 861) lira ki, toplam olarak (66 997 310) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere koman ödeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Bölüm Madde 

11.000 11.210 [BAŞKAN ÖDENEĞİ : 
21 sayılı Kanun gereğince aylığı (1 500) liradan 12 aylık tutarı olan (18 000) lira ödenek konmuşt 

11.230 BAŞKANLIK DİVANI TEMSİL ÖDENEĞİ : 
21 sayılı Kanun gereğince 3 Başkanvekiline ayda (600), 3 idare âmirine (500), 6 Divan kâtibine de a 
yıllık (61 200) lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.310 ÜYELER ÖDENEĞİ : 
1 sayılı Kanuna göre 450 üye için ayda (3 000) lira hesabiyle (16 200 000) lira ödenek teklif edilm 

11.320 DENETÇİ ÜCRETİ : 
22 sayılı Kanun gereğince aylığı (500) liradan 12 aylık (6 000) ü ra ödenek konulmuştur. 

11.330 ÜYELER YOLLUKLARI : 
1 sayılı Kanuna göre (450) üye için ayda (1 500) lira hesabiyle (8 100 000) lira ödenek teklif edilmi 

11.340 ÜYELER ÖLÜM TAZMİNATI : 
1 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre ölen üyenin 12 aylık ödenek tutarı (36 000) lira h 
(144 000) lira ödenek konmuştur. 

11.350 ÜYELER GEÇİCİ GÖRiEV YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

11.360 5408 ıSAYILI KANUN GEREĞİNCE HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNE VERİ 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen, yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

11.370 ÜYELER TEDAVİ GİDERLERİ : 
1964 bütçe müzakerelerinde Karma Bütçe Komisyonu tarafından açtırılan bu maddeye üyelerin tedavi 
re geçen yıllar sarfiyatları nazarı dikkate alınarak (400 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.000 12.110 GENEL İDARE AYLIKLARI : 
231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı olan % 35 dahil (2 519 910) lira ile 242 
dereceler karşılığı (290 760) lira ve 1970 yılı içerisinde kadrosu üstünde terfi edeceklerin 
ki, toplam olarak (2 833 205) lira ödenek konmuştur. 

12.111 MİLLÎ SARAYLAR MEMURLARI AYLIKLARI : 
231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı % 35 dâhil (144 180) lira ile 242 sayılı K 
terfi edeceklerin terfilerini karşılamak maksadiyle (16 590) lira ki, toplam olarak (160 7 

12.112 T. B. M. MECLİSİ MUHAFIZ TABURU AYLIKLARI : 
Taburun kadrosuna göre ödenek teklif edilmiştir. 

12.150 819 ISAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELER : 
819 sayılı Kanun gereğince % 10 ve % 15 1er için yapılacak aktarmayı teminen (1) lira 

12.211 GENEL İDARE HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Bu yıl terfi sürelerini dolduran 50 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş 
ilâve edilmiş ve bir kısım hizmetli kadrosunun da unvanı değiştirilerek (153 900) lira fa 
muştur. 

12.212 MİLLÎ (SARAYLAR HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Terfi sürelerini dolduran 13 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş ve bir 
rilerek (21 870) lira fazlasiyle (1 927 800) lira ödenek konmuştur. 

12.231 GENEL İDARE GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
1969 malî yılında istihdam edilen teknik personellerin 1970 yılında Sosyal Sigorta m 
maddeye aktarılması dolayısiyle (219 220) lira noksaniyle (30 780) lira ödenek teklif e 

12.232 MİLLÎ SARAYLAR GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Yevmiyeli teknik personelin yevmiye tutarları 12.270 nci maddeye aktarıldığından (18 
konulmuştur. 

12.270 TEKNİK PERSONEL ÜCRET LERİ : 
Millet Meclisi ve Millî Saraylar Müdürlüğü geçici hizmetlilerinden (Teknik Personel) b 
minen yeni açılan bu maddeye (500 015) lira ödenek konulmuştur. 

12.280 İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
İhtiyaç hâsıl olmadığından bu madde kaldırılmıştır. 

12.310 ÇOCUK ZAMMI : 
Personelin çocuk zamlarını karşılamak üzere (47 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 117 — 

Bölüm Madde 

12.320 DOĞUM YARDIMI : 
Geçen y ı M ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ÖLÜM YARDIMI : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.340 TEDAVİ GİDERLERİ : 
1969 malî yılı 1129 sayılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince hizmetlilerin de tedavi masra 
den (210 000) İ r a fazlasiyle (300 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI : 
Millet Meclisi üyelerinin bir kısmının emekliye tabi olması, ayrıca memur aylıkları, (D) cetveli 
ru Subay ve Astsubay maaşlarının bir yıllığının % 14,5 olan (3 016 238) lira ödenek teklif edilmi 

12.380 SOSYAL SİGORTALAR KURUMLARI KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI : 
Yeniden açılan bu maddeye mevzu ödenek ile sigortaya tabi üyeler ve teknik personelin 1186 sa 
mesi, iktiza eden prim karşılıkları olarak (363 200) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.411 BASIMEVİ PERSONELİNE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.412 TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.413 6565 ıSAYILI KANUN GEREĞİNCE EMNİYET MEMURLARINA VERİLECEK FAZLA ÇALI 
37 emniyet mensubuna 6565 sayılı Kanun gereğince ayda (75) lira hesabiyle (33 300) lira ödenek 

12.414 3656 ISAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCR 
Şoförlere, motosikletli tevzi memurlarına ve bâzı personele Bıaşkanlık Divanı karariyle takdir edile 
karşılamak üzere (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.415 MİLLÎ SARAYLAR PERSONELİNE VERİLECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: 
Saraylara gezmek için gelen turist ve ziyaretçilere rehberlik edecek Millî Saraylar personelinden b 
ma ücreti olarak (47 320) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.530 TAYIN BEDELİ VE İAŞE BEDELİ : 
4367 ve 42 sayılı kanunlar gereğince 37 emniyet mensubuna ayda (165) liradan (73 260) lira, Türldye 
Taburu subay ve astsubaylarına verilmekte olan tayın bedellerini karşılamak için de (82 980) lira ki 
ödenek konmuştur. 
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12.540 HİZMETERİ TAZMİNATI : 

182 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu subaylarına ayda (2 
nulmuştur. 

12.590 MUHAFIZ TABURU SUBAY VE ASTSUBAYLARINA 926 SAYILI KANUN GEREĞİ 
İLE 645 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TABİBİNE VERİLECEK TAZMİNAT VE Dİ 
Askerî Personel Kanununa göre Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına verilecek kıt 
lar karşılığı olarak (204 440) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 YABANCI DİL İKRAMİYESİ : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl ki, gibi (1) lira ödenek konmuştur. 

12.621 5509 SAYILI KANUN GEREĞİNCE T. B. M. MECLİSİ MEMUR VE HİZMETLİLERİN 
Memurların, hizmetlilerin ve Muhafız Taburu subay ve astsubaylarının birer aylıkları k 
muştur. 

12.731 6341 SAYILI KANUNLA DOKTORA ÖDENECEK İHTİSAS ÖDENEĞİ : 
6341 ve 695 sayılı kanunlar gereğince doktora ödenecek ihtisas tahsisatı olarak ayda (1 

12.732 6885 VE 231 SAYILI KANUNLAR GEREĞİNCE VERİLECEK TAZMİNAT : 
6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince verilen tazminatlar karşılığı olarak (718 800) lir 

12.733 231 SAYILI KANUNLA HİZMETLİLERE VERİLECEK TAZMİNAT : 
231 sayılı Kanun gereğince 713 hizmetliye ayda 50 şer liradan bir yıllık tutarıdır. 

12.734 231 SAYILI KANUNLA MİLLÎ SARAYLAR HİZMETLİLERİNE VERİLECEK TAZMİ 
231 sayılı Kanun gereğince 200 hizmetliye ayda 50 şer liradan bir yıllık tutarıdır. 

12.811 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.813 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödenek kifayet ettiğinden (35 150) lira teklif edilmiştir. 

12.841 TEDAVİ YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödenek kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.853 YURT DIŞI GÖREV YOLLUĞU : 
Başkanlığın tensibi ile geçici görevle yurt dışına gönderilecek personelin yolluklarını k 
edilmiştir. 



— 119 

Bölüm Madde 

12.871 YURT DIŞI STAJ VE ÖĞRENİM YOLLUĞU : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.874 YURT DIŞI KURS YOLLUĞU : 
Muhtemel hizmetleri karşılamak üzere (1) lira ödenek konmuştur. 

12.911 AYRUPA KONSEYİ ASSAMBLE VE DAİMÎ KOMİSYONLARINA İŞTİRAK EDECEKLERİN YO 
1966, 1967, 1968 ve 1969 yılları bütçelerine konulan ödenekler kifayet etmediğinden ve 1967 yılında a 
olduğundan (100 000) lira fazlasiyle (575 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.912 BALKAN İSTİŞARİ MECLİSİNE İŞTİRAK EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 NATO MEMLEKETLERİ PARLOMANTER BİRLİĞİ ASSAMBLE VE DAİMÎ KOMİSYONLARINA 
YOLLUKLARI 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.921 PARLÂMENTOLARARASI BİRLİĞİ TÜRK GRUPUNUN BİRLİK KONFERANS YE DAİMÎ KOM 
EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Grupun konferans ve (komisyonlarına iştiraklerini temin için (342 000) lira ödenek aynen teklif edi 

12.922* PARLÂMENTOLARARASI TURİZM BİRLİĞİ TÜRK GRUPUNUN BİRLİK KONFERANS VE DA 
İŞTİRAK EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Grupu teşekkül etmediğinden madde kaldırılmıştır. 

12.923 AVRUPA PARLOMANTER ASSAMBLESÎ VE T. B. M. MECLİSİNCE MÜŞTEREKEN KURULAN 
TOSU KOMİSYONLARINA KATILACAKLARIN YOLLUKLARI : 
Ortaklık Parlâmento Komisyonu toplantılarına katılacak üyelerin yollukları karşılığı olarak (133 00 
lif edilmiştir. 

12.931 MİLLET MECLÎSİNİN DAVET EDİLDİĞİ MİLLETLERARASI KONGRE, KONFERANS VE BUNL 
İŞTİRAK EDECEKLERİN YOLLUKLARI : 
Geçen seneki ödenek aynen konmuştur. 

12.941 MİLLET MECLİSİNİN DİĞER MEMLEKETLERE YAPACAĞI ZİYARET, TÖREN VE DOSTLUK 
CAKLARIN YOLLUKLARI : 
Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılmaları için 
edilmiştir. 

13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak (200 000) liralık ödenek teMif olunmuştur. 
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13.130 DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Millet Meclisi .kuruluşlarının döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarından satmalmması zaruri 
mevcut demirbaş eşyanın onarımı ile idame giderlerini karşılamak üzere (335 000) liral 

13.140 YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Bürolarda kullanılacak kanun ve hizmetle ilgili kitap bedelleri ile oylama tesisatında k 
lamak üzere (12 750) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Geçen yıllar sarfiyatları göz önüne alınarak (700 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.160 HİZMETLİ GİYİM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Hizmetlilere yönetmelik gereğince verilmesi icabeden giyecek bedellerini karşılamak ü 
miştir. 

13.190 DİĞER ALIMLAR VE GİDERLERİ : 
Törenler için ilân bedeli ve törenlere gönderilecek çelenk bedelleriyle yukanki madd 
mak üzere (71 250) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 SU GİDERLERİ : 
Şehir suyu ve içme suyu bedelleriyle bunlara ilişkin giderleri karşılamak üzere (380 

13.220 TEMİZLİK GİDERLERİ : 
Meclisin temizlik malzemesi ihtiyacı ile diğer giderlerini karşılamak üzere geçen y 
edilmiştir. 

13.230 AYDINLATMA GİDERLERİ : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak (1 100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.241 BAHÇE GİDERLERİ : 
Meclis bahçeleri fidanlık ve serlerin hakim, işletme ve idame ile ilgili her nevi 
leri ile bunlara ilişkin her türlü giderleri karşılamak üzere (95 000) lira ödenek tek 

13.242 MİLLÎ SARAYLAR BAHÇE GİDERLERİ : 
Saraylar bahçeleri ile, ilgili her nevi madde ve malzemenin satmalma bedelleri ile 
şılamak üzere (15 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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13.320 GİYİM - KUŞAM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Emniyet mensuplarına kanunları gereğince verilecek giyim eşyası karşılığı olarak geçen sene 
miştir. 

13.330 SAVAŞ GEREÇLERİ VE SAVAŞ STOKLARI ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.350 SAĞLIK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Âcil vakalarda kullanılmak üzere doktorlukça gösterilecek lüzuma müsteniden alınacak ilâç, d 
delleri ile personelden bâzılarına gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere karşı verilec 
karşılamak üzere (70 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.380 MALZEME ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Yukardaki maddelerle temin edilmiyen ihtiyaçları karşılamak üzere (5 500) lira ödenek konulmuşt 

13.410 POSTA - TELGRAF GİDERLERİ : 
Posta ve telgraf giderlerini karşılamak üzere (19 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 TELEFON GİDERLERİ : 
Telefon giderlerini karşılamak üzere (237 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 BAŞKANLIK OTOMOBİLİ İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Başkanlık otomobilinin onarma giderleri, yıkama, yağlama işletme ve diğer masraflarını kar 
ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 HİZMET TAŞITLARI İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Taşıtların onarma, işletme ve diğer masraflarını karşılamak üzere (7 500) lira fazlasiyle (150 00 
miştir. 

14.000 14.110 YANGINDAN KORUNMA VE SİGORTA GİDERLERİ : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.111 MİLLÎ SARAYLAR YANGINDAN KORUNMA VE SİGORTA GİDERLERİ : 
6/6851 sayılı Yönetmelik esaslarına göre alınacak malzeme bedellerini karşılamak üzere (42 75 
miştir. 

14.250 ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA GİDERLERİ : 
Millet Meclisinin her türlü araştırma ve soruşturma giderleri karşılığı olarak geçen yılki öde 

14.321 BÜRO GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun kırtasiye, demirbaş, temizlik, yakacak giderlerini karşılamak üzere (75 
olunmuştur. 
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14.322 ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun PTT masrafları ile erlerin nakliye ücretlerini karşılamak mak 

14.328 TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun taşıt masraf lan karşılığı olarak (80 000) lira ödenek konulmu 

14.326 GİYİM - KUŞAM ALIM VE GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun giyecek, teçhizat giderleri karşılığı olarak ve Millî Savunma Baka 
istihkaklarından yapılan değişiklik gereğince giyim eşyaları bedellerini karşılamak ü 
tir. (Bu ödenekten (340 000) lirası Savunma Bütçesine aktarılacak) 

14.326 MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun tıbbi ecza, sağlık giderleriyle eğitim ve çeşitli malzemesi giderleri 
konulmuştur. 

14.327 YİYECEK ALIM VE GİDERLERİ : 
Muhafız Taburunun yiyecekle ilgili alım ve giderlerini karşılamak üzere (1 OCO 000) l 
(700 000) lirası Savunma Bütçesine aktarılacaktır.) 

14.329 DİĞER ALIM: VE GİDERLER : 
Muhafız Taburunun yukardaki maddelerde karşılanmıyan ihtiyaçları ile spor giderleri 
konulmuştur. 

14.470 DÜŞÜNÜLMİYEN GİDERLER : 
Bütçede maddesi bulunmıyan giderler ile T. B. M. Meclisi için hazırlanacak albümler 
vanı kararı ile ödenmek üzere (100 000) lira fazlasiyle (105 700) lira ödenek teklif edi 

14.510 KURS GİDERLERİ : 
Açılacak stenograf kursu öğretmenlerine verilecek ücretler ve kursun diğer giderleri 
nulmuştur. 

14.520 BURS GİDERLERİ : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 15.376 MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
Kitaplık için lüzumlu malzemeler bedeli karşılığı olarak (28 500) lira ödenek teklif 

15.379 DİĞER ALIM VE GİDERLER : 
Kitaplığın satmalma ve her çeşit giderleri ile mikro - filmle alâkalı her türlü malzem 
ödenek teklif edilmiştir. 



— 123 — 

Bölüm Madde 

15.381 BÜRO GİDERLERİ : 
Millî Sarayların büro giderleri kırtasiye, döşeme, demirbaş, temizlik, şehir suyu, aydınlatma, ısıtma 
şılamak üzere (475 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
Millî Sarayların posta, telgraf ve telefon giderlerini karşılamak üzere (50 000) lira ödenek teklif e 
TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Millî Saraylar Müdürlüğündeki vasıtaların masrafları karşılığı olarak (15 000) lira ödenek teklif e 
GİYİM - KUŞAM ALIM VE GİDERLERİ : 
Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlilerine verilecek giyim eşyası bedelleri karşılığı olarak (149 790) l 

15.387 YİYECEK ALİM VE GİDERLERİ : 
Millî Saraylar Müdürlüğü personeline bir kişiye günlüğü (505) kuruş hesabiyle verilmekte olan bi 
olarak (388 925) lira ödenek teklif edilmiştir. 

BASIMEVİ GİDERLERİ -. 
Basımevinin her türlü işletme giderleriyle personeline verilecek süt ve yoğurt giderlerini karşılamak 
konulmuştur. 
DIŞ MÜNASEBETLERİN GEREKTİRDİĞİ BÜRO GİDERLERİ : 
Dış münasebetlerin büro giderlerini karşılamak üzere geçen seneki ödenek aynen teklif edilmişti 
BAŞKANLIK TEMSİL GİDERLERİ : 
Ziyafet, tören, ağırlama giderleri ile resmî işler için özel başvurmalara mektup ve telgrafla verilec 
şılamak için (60 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
MEMLEKETİMİZE GELECEK ECNEBİ MİSAFİRLERİN AĞIRLAMA GİDERLERİ : 
Yabancı memleketler ile Avrupa Parlömanter Assamblesi üyelerinden Ortaklık Parlâmento Komisy 
cek misafir heyetlerinin her türlü ağırlama, gezi ve yol masraflarını karşılamak üzere geçen y 
miştir. 
TÖREN GİDERLERİ : 
Çanakkale ve Dumlupınar gibi törenlere T. B. M. Meclisi adına iştirak sebebiyle bâzı masrafların y 
dan bu masrafları karşılamak maksadiyle geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.740 BAŞKANLIK KONUT GİDERLERİ : 
Başkanlık konutu masraflarını karşılamak üzere (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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16.811 T. B. M. MECLİSİ BİNA ONARIMI : 
Meclis ve müştemilâtında bulunan onarıma muhtaç yerlerin onarımı ve şeref giriş ka 
(412 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.812 MİLLÎ SARAYLAR ONARIMI : 
Millî Sarayların onarımlarına sarf edilmek üzere (1 912 333) lira fazlasiyle (5 244 128 

16.840 BAKIM VE İDAME GİDERLERİ : 
Mecliste mevcut ısıtma, klima, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik ve akustik 
saat, asansör ve oylama cihazının bakım ve idame karşılığı olarak (114 000) lira öden 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 21.610 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
Cami, sulama tesisleri ve 2 nci kıısım tafsilât ve detay plânlarının yaptırılması için (22 

22.000 22.611 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Meclis bahçesi sulama ve inşai tesisleri için (1 855 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.621 MECLİS BAHÇELERİNİN TANZİMİ VE TESİSİ GİDERLERİ : 
1969 yılında 1 kısım bahçe tanzimi işi, Başkanlık Divanı kararı ile işin özelliğine bin 
tir. Müteahhitle bu esaslar dâhilinde yapılan mukavele icabı olarak ve kalan işin 19 
çen yıl ki, (594 000) liralık ödeneğin üçte biri olan (198 000) lira ödenek teklif edilm 

22.622 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ : 
Teknik personel ücretleri ve sigorta prim karşılıkları için 1970 yılı Bütçe teklifinde 
olduğundan bu maddeye mevzu Ödenek yeni açılan maddelere aktarıldığından madde k 

22.623 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL GEÇİCİ GÖREV YOLLUK 
12.813 ncü geçici görev yolluğu maddesinde mütalâa edildiğinden madde kaldırılmışt 

22.641 SARAYLARDA YENİDEN TESİS OLUNACAK ELEKTRİK VE TELEFON TESİSLER 
Millî Saray ve Köşklerin, elektrik telefon, yangın ihbarı ve donanma tesis ve tertipler 
kımı için (260 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

23.000 23.111 BAHÇE İŞLERİ İÇİN MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI VE ONARIMLARI GİDERLER 
Satınalmacak büyük ve orta çapta motorlu çim biçme makinaları ve motorlu pülveriz 
me giderlerini karşılamak için (24 000) lira teklif edilmiştir. 



— 125 — 

Bölüm Madde 

23.612 TAŞIT ALIMLARI : 
Hizmette kullanılmak üzere satmalınması ica.bed.en bir aded station wagon bedeli olarak (85 000 

23.641 BASIMEYİ İÇİN İTHAL EDİLECEK YEYA SATINALINAOAK MAKİNA YE TEÇHİZATA AİT 
Basımevi için satınalınacak makina ve yedek parça bedelleri karşılığı olarak (250 000) lira öden 

23.642 T. B. M. MECLİSİ BİNASI VE TESİSLER İÇİN LÜZUMLU MALZEME YE TEÇHİZATIN İTHA 
TİRİLMESİNE AİT HER TÜRLÜ GİDERLER : 
T. B. M. Meclisi binasındaki tesislerin orijinal yedeklerinin satınalma bedelleri olarak (989 138) l 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

34.000 34.711 PARLÂMENTOLARARASI BİRLİĞİ TÜRK GRUPUNUN BİRLİĞE İŞTİRAK HİSSESİ : 
Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Parlâmentolar Birliğine ödediği yıllık iştirak hissesi olup 
lif edilmiştir. 

34.712 NATO MEMLEKETLERİ PARLÖMANTERLERİ BİRLİĞİ İŞTİRAK HİSSESİ : 
NATO Parlömanterleri iştirak payı olarak (38 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

34.713 PARLÂMENTOLARARASI TURİZM BİRLİĞİNİN İŞTİRAK HİSSESİ : 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak payı olup geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

34.714 AVRUPA PARLOMANTER ASSAMBLESİ YE T. B. M. MECLİSİNCE MÜŞTEREKEN KURULAN 
TOSUNUN İŞTİRAK HİSSESİ : 
Avrupa Parlömanter Assamblssi Türkiye Büyük Millet Meclisince müştereken kurulan Ortaklık Pa 
maddesine (1) liralık ödenek konmuştur. 

35.000 35.611 HİZMETLİLER DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMI : 
Hizmetlilerin doğum ve ölüm yardımı olarak (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://ica.bed.en
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MİLLÎ SARAYLAR HİZMETLİLERİ DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMI : 
Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlilerinin doğum ve ölüm yardımları için (3 000) lira ödene 
PERSONELE VERİLECEK TAYIN BEDELİ : 
Personele bir kişiye günlüğü 505 kuruş hesabiyle verilmekte olan bir er tayın bedeli karşı 
edilmiştir. 

35.710 MEMUR VE HİZMETLİLER BİRİKTİRME VE YARDIM SANDI ("UNA (MEMUR VE H 
DE KULLANILMAK: ÜZERE) : 
Başbakanlığın 7 - 2152 sayılı 8 .8 .1980 tarihli tamimi ve Maliye Bakanlığının 30 . 7 . 
talâasına müsteniden bir kişiye İOO kuruş hesabiyle Millet Meclisi memur ve hizmetli ka 
siyie (245 920) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Geçmiş yıllar borçları karşılığı olarak (50 000) lira ödenek konulmuştur. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

GEREKÇE 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi 1970 malî yılı bütçesi cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (230 500) lira, sermaye teşkili ve transfer ha 
retli cetvelde gösterildiği üzere (60 000) lira ki, toplam olarak 1969 malî yılı bütçesine nazaran (6 574) lira no 
nek teklif edilmiştir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

11.000 11.100 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ : 
Bu madde ile geçen yıl'ki (150 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 GENEL İDARE AYLIKLARI 
Geçen yıllar bütçe tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle bu maddeye (76 150) lira noksani 
lif edilmiştir. 

12.150 819 SAYILI KANUN CEREĞİİNCE YAPILACAK ÖDEMELER : 
819 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan % 10, % 15 1er için Maliye Bakanlığınca yapılac 
diyle (1) lira ödenek teklif ed lmiştir. 

12.210 HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Bu madde ile geçen yılki (1 281 500) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.230 GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
1969 yılında (E) cetvelinde ihdas edilmiş olan Diş hekimi kadrosu, (D) cetveli kadroları me 
maddeye (20 250) lira noksaniyle (145 800) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
Dairemiz bahçe işlerinde çalışmakta olan işçilerin yevmiyeleri, Asgari Ücret Tesbit Komisyonunu 
ilân etmiş olduğu 18 liraya çıkarılması sebebiyle, bu maddeye (10 000) lira fazlasiyle (140 000) 

12.310 ÇOCUK ZAMMI : 
Geçen yılki (3 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.320 DOĞUM YARDIMI : 
Geçen yılki 3 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ÖLÜM YARDIMI : 
Geçen yılki (5 400) İra ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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12.340 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ : 
1969 Malî yılı Bütçesinin 37 nci maddesine istinaden ücretlilerin ilâç, tedavi ve cenaze m 
ettiğinden, bu maddeye (20 000) lira fazlasiyle (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI r 
1101 sayılı Kanunla emekli keseneği karşılıkları % 6 dan % 14 e çıkarılmış olduğundan, b 
(180 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 1909 yılı için Maliye Bakanlığından bütçemizi 
yapılmıştır. 

12.410 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesine -göre, dairemiz personelinden fazla çalıştırılacaklar 
olan ödeneğin kifayet etmediği görüldüğünden, bu maddeye (50 000) lira fazlasiyle (200 

12.710 TEMSİL ÖDENEĞİ : 
Geçen yılki (6 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.730 YAVER VE BAŞDOKTOR ÖDENEĞİ : 
Geçen yılki (15 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.811 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için bir lira ödenek teklif 

12.812 CUMHURBAŞKANI YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ : 
Bu maddeye, (1 250) lira noksaniyle (70 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.813 YÖNETİM GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Geçen yılki ödeneğin kifayet etmediği görüldüğünden, bu maddeye (2 000) lira fazla 
miştir. 

12.841 TEDAVİ YOLLUĞU : 
Bu maddeye 25 lira fazlasiyle (500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
İcabında ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için, bu maddeye (4 749) lira nok 

12.871 YURTDIŞI STAJ VE ÖĞRENİM YOLLUKLARI : 
İcabında ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir 

13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Devlet Malzeme Ofisinden bulunmayan ve yok belgesi alınan kırtasiye ihtiyacımızı piyasad 
ran artan fiyatları karşılamak maksadiyle, bu maddeye (4 500) lira fazlasiyle (33 000) lira 
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13.120 BASILI KÂĞIT VE DEFTER ALIMLARI YE GİDERLERİ : 
1969 malî yılı bütçemizle teklif edilip Bütçe ve Plân Komisyonunca seyyanen kesilen % 5 in telâfisi v 
(250) lira fazlasiyle (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünde ve bürolarında uzun yıllar kullanılmış bulunan demirbaş eşya ve döşe 
tirilmesi hususu Bayındırlık Bakanlığına tesbit ettirilerek, ihtiyaçların ikmali yıllara sâri bir plâ 
neklerle bu ihtiyaçların bir kısmı geçen yıllar temin edilmiş olduğundan 1970 malî yılında plân g 
me cihetine gidilerek (330 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. Gelecek yıl plân gereğince yeniden 
caktır. 

13.140 YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
1969 malî yılında gazete, dergi ve kitap fiyatlarının artması sebebiyle beliren ihtiyaç, aktarma ile 
bu maddeye (6 000) lira ilâvesiyle (25 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 YAKACAK ALIMLARI VE OH DEHLİZİ : 

1969 malî yılında kesilen % 5 in tovlidettiği yetersizliğin karşılığı olan (10 C00) liranm ilâvesi i 
lif edilmiştir. 

13.160 GİYİM ALIMLARI VE GİDER!/I^Irt : 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü koru ve parkların lakım ve ıslahı, yevmiyeli isçilerle y:vntor.:Imalrta iken 
ne (D) cetveline dâhil edilen 25 bahçe ve temizlik hizmetlisi kadrosu alınniTstır. Bunların, giyec 
len istihkaklarının verilmesi ve geçen yıl bu maddeden seyyanen kesilmiş bulunan % 5 in telâfisi ma 
(130 000) lira ödenek teklif edil niştir. 

13.190 DİĞER ALIMLAR : 
1969 malî yılı Bütçesinin tatbikatına göre (SCO) lira artıglo, (4 000) lira örtenek teklif edilmiştir. 

13.210 ıSU GİDERLERİ 
1969 malî yılı Bütçesinden kesilen % 5 in tevlidettiği yetersizliğin, yürürlükteki tarifeye göra karşı 
(6 000) lira artışla (120 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 TEMİZLİK GİDERLERİ : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi müştemilâtı binalarının genişlemesi ve yeni çıkan temizlik maddelerinin 
artan fiyatlar muvacehesinde maddeye (2 750) lira ilâvesiyle (17 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.230 AYDINLATMA GİDERLERİ : 
1969 malî yılı Bütçesinin Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda müzakereler sırasında seyyanen kesi 
(6 500) lira yıl içinde aktarma ile giderilmiştir. Bu sene de tatbikata uyarak (130 000) lira ödene 
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13.240 (BAHÇE GİDERLERİ : 
Tedariki gereken ihtiyaçların fiyatları arttığından geçen bütçe yılında kesilmiş olan (2 
nek teklif edilmiştir. 

13.290 DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ : 
Su, temizlik, aydınlatma ve bahçe ihtiyaçları kendi maddelerinden sağlandığı için diğer 
lanması bakımından (10 250) lira tenzili ile (4 000) lira ödenek teklif edilmiştir., 

13.310 YİYECEK, YEM VE YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
1969 Mart ayında, Et ve Balık Kurumunun gövde et fiyatlrını (1) lira artırması sebebiy 
lerindeki fiyat artışlarını karşı lıyabilmek için maddeye (41 250) lira ilâvesiyle 350 000 

13.320 GİYİM KUŞAM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Yevmiyeli mevsim işçileri kadrosu azaltıldığından geçen seneki bütçeye nazaran (60 
teklif edilmiştir. 

13.350 SAfJlJK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALIMLARI : 
Dairemiz sağlık araçlarının bir kısmı temin edilmiş bulunduğundan maddeye (750) lira 
lif edilmiştir. 

13.410 POTA - TELGRAF GİDERLERİ : 
Geçen yılki bütçe tatbikatı nazara alınarak maddeye (850) lira tenzili ile (2 000) lira ö 

13.420 TELEFON GİDERLERİ : 
1969 maili yılı tatbikatına göre 1970 malî yılı için (6 500) lira fazlasiyle (130 000) lira öd 

13.430 TAŞIMA GİDERLERİ : 
1970 malî yılında alınacak taşıt araçlarının nakliye ve sigortaları (5 000) lira ile mümkü 
tenzil edilerek (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.440 HABERLEŞME ARAÇLARI İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
1969 malî yılı bütçemizin beliren yetersizliği karşısında (250) lira fazlasiyle (5 000) lira 

13.510 CUMHURBAŞKANI TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
1969 malî yılında yeni taşıtlar alınmış bulunduğundan ve mevcutların işletmesi ekonomik 
ruf edilebileceği tahmin olunarak (13 750) lira tenzil edilmiş ve (10 000) lira ödenek te 
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13.520 HİZMET TAŞITLARI İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
1969 malî yılı Bütçesinden yeni taşıtlar alınmış ve hizmete konulmuştur. Taşıtların yeni ve ekono 
den (38 750) lira tasarruf edileceği tahmin olunarak (38 750) lira tenzil edilerek, (80 000) lira 

14.000 14.110 YANGINDAN KORUNMA VE SİGORTA GİDERLERİ : 
Lüzumlu malzemenin çoğu temin edildiğinden (10 350) lira noksaniyle (2 000) lira ödenek teklif ed 

15.000 15.389 ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR GİDERLERİ - DİĞER ALIM VE GİDERLERİ : 
Atatürk Müzesinin döşeme ve demirbaş eşyasının onarımı ve ihtiyaçları için yapılmış hizmetler 
(2 350) lira noksaniyle (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.720 AĞIRLAMA GİDERLERİ : 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tasarruf emirlerine uyularak maddeden (32 500) lira aza 
teklif edilmiştir. 

16.810 BİNA ONARIMI : 
Onarım işlerimizin hâsıl olan ihtiyaca göre zamanında bitirilmesi için maddeye (12 500) lira ilâv 
lif edilmiştir. 

16.820 MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI : 
Başgösteren ihtiyaçlara göre (2 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 23.612 TAŞIT ALIMLARI : 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre sağlanacak dört araç için geçen yıldan (56 800) lira noksaniyle, Al 
re (230 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 35.720 ÇEŞİTLİ YARDIMLAR : 
Yardıma muhtaç vatandaşların ve hayır kurumlarının yardım talepleri geçen senelere nazaran a 
(20 000) ilâvesiyle (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

GEREKÇE 

1969 malî yılı bütçe teklifinin, oari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (21 7 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (85 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/ 
(131 000) lira ki, toplam olarak (21 983 470) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 AYLIKLAR : 
Bu, tertibe konulan (9 616 000) I ra ödeneğin; 
11 281 200 Lirası, 832 sayılı Kanunla alman 1104 Adet kanuni kadro tutarı. 
4 078 800 » 1970 yılı «L» cetveline alınan kadro tutarı, 

7 202 400 

450 000 » 25 aded 8 nci derece, 25 adet 7 nci derece kadronun 8 aylık tenzilâtı 

6 752 400 
501 000 » 1 - 3 üst derece terfi farkları 

2 363 340 263 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan % 35 zam tutan, 
olmak üzere, toplamı; 

9 616 740 Lira tutmaktadır. 

12.150 819 SAYILI (KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELER : 
819 sayılı Kanun gereğince % 10 ve % 15 1er için yapılacak aktamtayı teminen(l) üra 
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12.210 HİZMETLİLER ÜORETt : 
Bu tertibe konulan (2 323 000) lira ödeneğin; 

1 661 400 Lirası, 1969 (D) cetveli tutarı, 
23 400 » 2 aded yeni kadro tutan, 

103 800 > 40 » kadronun terfi farkı, 

1 788 600 
536 580 » 263 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan % 35 zam tutarı, 

olmak üzere toplamı; 

2 325 180 Lira tutmaktadır. 

ÇOCUK ZAMMI : 
Genişliyen teşkilâtımıza muvazi olarak artan personelin çocuk zamanını karşılamak üzere geçen yı 
ödenek teklif edilmiştir. 
DOĞUM YARDIMI,: 
Bu tertip ile, geçen yılM (10 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
ÖLÜM YARDIMI : 
Bu tertip ile, geçen yılki miktarın (5 000) lira noksaniyle (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ : 
Teşkilatın genişlemesi ve hizmetlilerin .tedavi masrafları da bu tertipten ödenmesi dolayısiyle mevcut 
gelmediğinden yeni ihtiyaçları karşılamak üzere geçen yılki miktara (45 000) lira ilâvesiyle (210 000) 

EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI : 
Memur aylıkları ile hizmetliler ücretinin toplamı üzerinden % 14,5 hesabiyle (1 731 000) lira ödenek 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Sayıştayda ödenek kontrolü ve vize kayıt işlemlerinde kullanılan muhasebe makmaları servisinde işle 
saatleri içinde intacı mümkün olmadığı gibi, yılbaşları ile sonlarında ve bütçe ödeneklerinin dağıt 
makta ve işlerin zamanında çıkması devamlı fazla çalışmayı gereîrtirmekte olduğundan personelin fasl 
üzere geçen yılla miktarın (20 000) lk\ı fazlasiyle (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
YABANCI DİL İKRAMİYESİ : 
Bu tertip ile, lüzumunda aktarma yoliyle ödenek sağlamak üsere (1) lira ödenek tekliif edilmiştir. 
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12.7:H) 832 SAYILI KANUN GLRLĞLNCE VERİLEN ÖDENEKLİM : 
832 sayılı Kanuna istinaden verilmesi gereken ödenek olup fiilî kadroya göre hesapla 
lif edilmiştir. 

12.811 SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 
Münhal bulunan denetçi ve memur kadrolarına tâyin edileceklerle emekliye ayrılacak ola 
yılda olduğu gibi (9 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.813 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Başkan ve üyelerin mahallen yapacakları tetkikler ile idare personelinden vazifeli ola 
ni karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (19 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

J2.825 YU!£İXI)E İMGELEME YOLLUĞU : 
Mahallinde yapılacak hesap tetkiki maksadiyle gönderilecek denetçi ve yardımcılar?, i 
tay meslek mensuplarından hesap tetkiki ile vasifelendirileceklerm yolluklarını karşılam 
fazlasiylû (2 276 285) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu artış 1DGÜ yılında alınan 50 ve 
110 denetçi jrardımeilarmm hesap tetkiki kadrosuna ilâvesinden ve 1969 yılında 109 gün 
yetsizliği dolayısiyle bir miktar artırılmasından ileri gelmiştir. 

12.841 TLDAVİ YOLLUĞU : 
Tedavi yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (4 750) lira ödenek teklif ed 

12.853 YURT DIŞI GEGİOİ GÖREV YOLLUĞU : 
Bu tertibe lüzumunda aktarma yoliyle ödenek temin etmek üzere (1) lira ödenek tekli 

12.801 YERİNDLİNOELUME YOLLUĞU : 
Bu tertibe lüzumunda aktarma yoliyle ödenek temin etmek üsere (1) lira ödenek teklif 

12.871 YURT DIŞ! STAJ' YE ÖĞRLNİAİ YOLLUĞU : 
4489 sayılı Kanuna göre bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere gö 
lamak maksadiyle geçen yılda olduğu gibi (19 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 YURT DIŞI KONGRE VE KONFURANS YOLLUĞU : 
1970 yılında iştirak edilecek kongre ve konferans olmamakla beraber lüzumu halinde a 
(1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ •. 
Sayıştayın artan kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılki (85 500) lira ödeneğe nazaran (14 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 BASILI KÂĞIT VE DEFTER ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Sayıştayın defter, baskı ve cilt işlerine ait olup cilthanede kullanılacak malzeme bedellerine, matbu 
cilt işlerinde, makina servisinin ihtiyacı için alınacak (750 000) aded beyaz kart le 2 000 aded 44 cm 
neşredilecek bâzı yayın ve talimatnamelerin baskı ve cilt işlerini karşılamak üzere geçen yılki mik 
(180 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 DÖŞEMİ] VE DEMİRBAŞ ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Bu tertipten satmalmması zaruri görülen yazı ve hesap makinalariyle büro malzemeleri bedellerini 
onarımı ile idame giderlerini karşılamak üzere geçen yılki miktarın (15 000) lira fazlasiyle (300 000) 

13.140 YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Yayınlanan bâzı eserlerin satmalmması bedelleri ile Genel Kurul kararları ve talimatnamelerinin n 
larla ilgili ilân masraflarını karşılamak üzere geçen yılki miktarın (2 000) lira ilâvesiyle (40 000) l 

13.150 YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Binamız buharlı bürülör tesisatı için sarf edilen Fuel - Oil ile askerî mahkemeden devralman kesinhes 
nın kömür, odun ve sair masraflarını karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe ilâveten (5 750) lira fa 
edilmiştir. 

13.160 GİYİM ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Evrak mahzen ve arşivlerinde, makina servisinde ve bahçe işlerinde çalıştırılan memur ve hizmetl 
hizmetlilere genel formül esaslarına göre 3 yıllık miadını doldurmuş bulunan 156 aded paltonun k 
şılamak üzere geçen yılki miktarın (43 500) lira fazlasiyle (110 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 SU GİDERLERİ : 
Sayıştaya ait bahçelerinin sulanmasında ve temizlik işlerinde kullanılan şehir, suyu, tabldot mutfağı 
suyu bedelleri ile icarımızda bulunan Ulus işhanı (A) Blok 3 - 4 ncü katların su bedellerini karşılamak 
(11 500) lira fazlasiyle (40 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 TEMİZLİK GİDERLERİ : 
Dairenin temizlik malzemesi ihtiyaciyle diğer giderlerini karşılamak üzere geçen yılki miktarın (1 2 
lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 136 — 

Bölüm Madde 

13.230 AYDINLATMA GİDERLERİ : 
832 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine kiralanan Em ok İşletmesi Ulus İşhanmda 
müştemilâtından devralınan 24 odadan ibaret binaya yerleştirilen bir kısım grupların v 
sorter makinalariyle artan sarfiyata ilişik olarak alınacak lüzumlu elektrik malzem 
ki miktara ilâveten (8 750) lira fazlasiyle (80 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 BAHÇE GİDERLERİ : 
Başkanlığımıza ait bahçelerin bakımı için geçen yılki miktarın 350 lira naksanrylc (2 500 

13.290 DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ : 
Bu tertibe geçen yılki miktarın (1 500) lira fazlasiyle (30 000) lira ödenek teklif edilmi 

13.000 13.350 SAĞLIK ARAÇ GEREÇ VE İLÂÇ ALİMLARİ VE GİDERLERİ : 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç ve gereç bedelleri" ile Doktorlukça gösterilecek rüsuma b 
vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere karşı verilecek süt ve yoğurt bedellerini karşılam 
lira noksaniyle (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.380 MALZEME ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Marangoz atelyesindeki makina ile istatistik hesap makinalarınm tamir ve bakım işleriy 
niteliği olmıyan yedek parça, malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere (65 000) lir 

13.410 POSTA - TELGRAF GİDERLERİ : 
Dairenin posta - telgraf giderle ini karşılamıyan 1969 yılı ödeneğime (5 000) lira ilâve 

13.420 TELEFON GİDERLERİ : 
Bu maddeye geçen yılki miktarın (3 500) lira fazlasiyle (70 000) lk-a ödenek teklif edi 

13.430 TAŞIMA GİDERLERİ : 
Dairemizin taşıma giderlerini karşılamak üzere (35 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.440 HABERLEŞME ARAÇLARI İŞLETME GİDERLERİ : 
Dairemize ait 2 telefon santral* nia mukavelesi gereğince yıllık bakım ücreti ile haJb&rl 
idame giderlerini karşılamak üzare geçen yılki miktarın (4 500) lira noksaniyle (5 000 

13.510 BAŞKANLIK TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
Başkanlık makam arabasının her nevi akar yakıt ve yardımcı madde, yağlama, trafik 
mak üzere (9 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 137 — 

Bölüm Madde 

13.610 KİRA BEDELİ : 
832 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine genişliyen teşkilâtımız yerleştirme plânına göre, kira 
lunan Emek İşletmesi Ulus iş Hanı (A) Blok 3 ve 4 ncü katlardaki 31 oda ile (E) Blok 3 ve 4 ncü 
nun yıllık kira bedelini karşılamak üzere (310 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 YANGINDAN KORUNMA VE SİGORTA GİDERLERİ : 
Bu tertip ile, (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.130 MAHKEME HARÇLARI YE GİDERLERİ : 
idari ve adlî kaza mercilerinde açılan ve açılması muhtemel davaların gerektireceği masrafları karş 
nek teklif edilmiştir. 

14.470 DÜŞÜN ÜLMİYEN GİDERLER : 
Bu tertipten sarf edilmek üzere geçen yılda olduğu gibi (950) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.710 TEMSİL GİDERLERİ : 
Başkanlık makamınca yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması ile bunlara ilişkin giderleri karşıl 
ğe (1 250) lira ilâvesiyle (6 000) lira teklif edilmiştir. 

16 810 BİNA ONARIMI : . 
Binamızın umumi bakım ve idane masrafları ile yapılmasına zaruret duyulan onarım bedellerini 
miktardan (25 000) lira noksaniyle (70 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI : 
MaJİdna servisinde kullanılmakta olan 35 aded Remi'ngton Rand marka muhasebe ve istatistik mak 
bunlarla ilgili diğer giderlerini karşılamak üzere geçen yılki miktarın (3 500) lira noksaniyle (25 
miştir. 

23.000 23.612 TAŞIT ALIMLARI : 
8 . 12 . 1954 tarihinde alınmış olup 15 seneden beri kullanılan Başkanlık makam arabasının 
yeni bir araba alınmasını temin için (85 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 SAYIŞTAY BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞINA (Memur ve hizmetlilerin öğle yel 
mak üzere) 
Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda bulunulmak üzere yeni alman ve alınacak olan 
lan hesaba göre (130 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Bu maddeden diğer yıllardaki arfiyat nazarı dikkate alınmak suretiyle (1 000) lira ödenek teklif 
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G E R E K Ç E 
(Bölüm Madde 

12.000 12.110 AyMiJar1 : 
iAmayasa Mahkemıesinin kadro adedi 68 olup, yıllık (tatarı i(907,800) liradır. 1 - 3 deıece 
liranın ve taizmıfcıaıt ıollarak ödenen (56 '600) iBranın da ilâvesi dle (974 350) liraya baliğ 
% '35 inisıbeltinidelki zam, tatarı olanı '(321 210) liramın da'ilâveısl ısuretiyile ve geçen yıl 
(1 295 560) ilira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kamun geneğince yapılacak ödeımieieıı : 
IMaliye Bakanlığı bütçeısiındıen- yapılacak lalktanmayı temin için (1) lira konmuştur. 

12.210 HiamıeMiter ücreti : 
[Anayasa İMaıhkeimesinin 1969 yılında kadro iadedi 33 iolup, ıtıutarı (212 400) liradır. 196 
ücretle çalışan arşiv imeanjuru ile yine i(600) lira ücretli bir daktilomun terfiini sağlaım 
ro (700) liraya çıkarılmak suretiyle kadro itaları '(214 800) liraya, baliğ olmuştar. (Bıu 
•% ı35 ımisıbeltinldıe zaım "tatarı bulunan ((75 180) liranın ilâvesi ile geçen yıla nazaran ( 
lif edilmiştir. 

12.310 Çoıoujk aaımımı : 
Zamma m'üstehak çoculk adedme ıgıöre 1969 ımalî yılı ödeneği olan (7 '000) liranın ihti 
1970 imali yılı için de laynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğman yarldimı : 
İhtiyacı Ikarşılıyacağındain 1969 ımalî yılı iödeınıeği »olan (1 000) ilira 1970 imali yılı için ide 

12.330 öMm yarkiılmı : 
ıGeçeın yıl ödeneği lo'lan (10 000) lira 1970 malî yılı için İde aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi v© cenaze (giderleri : 
(D) cetveline dâıhil ücretlilere de 1969 (malî yılı (Bütçe DECanumıuınun 37 nci maddesi ger 
diğinden 've ıteıdavi talimatnamesinde 16 . 8 . 1969 tarihinde yapılan değişiklikler ile t 
ğinden geçen yıl ödeneği olan (24 O00) liranın iıhticaya kifayet letmiyeceği anlaşıldığı 
fazlasiyle '(70 000) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Eımeik! keseneği fearşılMlan : 
1 . 1 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1101. sayılı Kanun ile devletçe verilen eımdkli kes 
rılmıştır. Buna göre maaş ve ücret /tatarlarının % 14 ü lolan !(214 050) lira teklif êd 
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12.610 Yabancı dil ülsraanjiyösi : 
Mevcut personel iiçimlde yabancı dil öğrenecek olabileceği düşünülerek 'geçen yıl olduğu gibi 1970 im 
teklif edilmiştir. 

12.730 44 ve 246 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler : 
44 - 246 sayılı ikanmınlar gereğince (Anayasa (Mahkemeleri üyeleriyle, raportörlerine ve diğer ım,eımıurl 
olduğu gibi 1970 ımjalî İyili için de (508 200) Mra teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolukları : 
1970 malî yılında emekliye ayrıllacak 4 üyemin Kati ve :aile yolluklarımı t karşılamak üzere Ibıı 'mad 
zaruri görülmüş ve 1970 malî yılı için (3 000) lira ıteklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yoluğu : 
öeçıen yıl 'ödeneğine (150) liranın ilâvesi; zaruri görülmüş ve 1970 malî yılı için (3 000) lira ıteklif e 

12.882 Kongre ve konferans yoluğu : 
(Geçen yıl ödeneği -olan (5 700) lira 1970 »malî yılı için de 'aynen teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Ücretli müstahdemlerim itıedavi yolluklarının karşılanabilmesi liçiın (geçen yıl ödeneğine i(2 100) lir 
ve 1970 imalî yılı için (4 000) lira ttefldif edilmiştir. 

12.871 Yurtt dışı staj ve öğnenjiım, yollhığu : 
(Bilgi 've ıgörgülerini (artırmak için yurt dışına ıgönderileceklerdın yolilıulk ve yövmiyelerini ikarşılaima 
olan '(Q (500) lira 1970 ' malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı staj ve öğrenim yoHugoJ ;: 
Lüzuımm halimde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira konmuştur.! 

13.000 13.110 Kırtasiye atomları ve giderleri : 
Lüzmmlnı kırtasiyenin (temini için gecem 'yıl ödeneğine 1(4 400) liranın ilâvesi suretiyle '1970 malî 
edilmiştir. 

13.120 Basık kâğıt ve defter atomları ve giderleri : 
iSiyasıi p'arti isicıillerinin ıtutfulması ve malî denetimleri dolayısiyle yeni defter ve formüllerin îbasltir 
meğine (4 1300) liranın ilâvesi zaruri 'görülmüş ve 1970 ımalî yıllı için (10 000) ılıira Itlelklif edilmiştir 

13.130 Döşeme ve demirlbaş atomları ve giderleri : 
Döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarınıaı '(20 000) lira ile karşılanacağı tahmin edildiğimden geçen yıla 
nı lile teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve gMerleri : 
'Anayasa Mahkemesi 'kararlar dergisinin yayımlanmasının gerektirdiği giderlerle, k 
lanması ve 'bunların cilt bedellerinin karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğine (2 000 
tmalî yılı için (40 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve gMerleri : 
(Maddemin mıuhafazası için '(1) lira Ikonmıuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderlerdi : 
•Giyeceklere ımüstehak personeıLin elbise, palto, (ayakkabı ve işgöımleiklerinin (13 500 
dan geçen yıl ödeneğine (4 000) liranın ilâvesi ile 1970 malî yılı için (13 500) lira tek 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
ıGeçen yıl ödemeği olan (950) liranın ihtiyaca kifayet edeceği (anlaşıldığımdan. 1970 m 

13.210 Su gMerleri : 
(Sarfiyatın seyrime )göre geçen yıl ödeneği olan (1 425) liranın ihtiyacı (karşılayacağı 
nen teklif edilmiştir. 

13.220 Temüzlk gMerleri : 
(2 000) liranın ihtiyacı İkarşıhyaeağı anlaşıldığından geçen yıla 'nazaran (850) lira no 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
iSarfiyatm seyrime göre geçen yıl ödeneği iolan (11 400) liranın ihtiyaca kifayet ede 
iaynen teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Hizmettim ifası içim gecem yıl ödeneğime (100) liranın, ilâvesi zaruri görülmüş ve 1970 im 

13.410 Posta - telgraf gMerleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (1 900) lira ihtiyacı karşıladığımdan. 1970 ım-alî yılı için de ayn 

13.420 Telefon gMerleri : 
(Sarfiyatın seyrine göre geçen yıl ödeneği iolan (23 750) (liramın ihtiyacı karşılamayac 
matik sanltralin de (tamiri cihetine gidileceğinden geçen yıl ödeneğine (6 250) liranın 
için (30 000) lira telklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma gMerleri : 
Hizmetin ifasının (1 000) lira ile karşılanamıyaeağı .anlaşıldığımdan 'geçen yıl ödeneği 
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13.510 Başkanlık taşıt işteltome ve onarım giderlerdi : 
İşletimle ve ionarıma giderleri içıiın (14 OOO) 'ıHramım kifayet etmdyeeeği anlaşıldığımdan geçen yıl öden 
teklif eıdiimiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderlerdi : 
İşletme ve onarıma gidenleri için (14 000) liranın kifayet edeceği (anlaşıldığından geçen yıl olduğu 
nen teklif edilmiştir. 

13.610 Kiraıbedel : 
(Halem işgal otamam bananım bir yıllık kirası olan (329 ı550) lira geçen yıl olduğu gibi 1970 ımalî 
ımiştir. 

14.000 14.110 Hükümet ikonalklları dışında oturan örgütlerin yangından ikorunıma güderleri : 
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından 'koraınıması hakkımda 6/6851 sayılı Yönetmelik 
•dışımda ortmnan Bakanlık ve daireler 'örgütlerimin yangın malzemesi ihtiyaçlarımın [karşılanabilmes 
(50) liranın ilâvesi dile 1970 malî yılı içim (1 000) lira Itelklif edilmiştir. 

14.230 YatfgılaJma giderîeri : 
(Siyasi partilerdin kesinhesıap ve bilançolarının incelenmesi için lüzumlumda görevlendirüeeek (bilirki 
-olmak üzere Anayasa Mahkemesince ıgörüleeek dâvalar ve incelenmeler sebebiyle yapılaealk harcam 
yıl (ödemeği olan (76 000) lira 1970 imali yılı içim ide laynen teklif edilmiştir. 

14.240 Yoüaima giderleri : 
Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan dâvalar ve incelemeler sebebiyle mahkemeye celbime lüz 
partilerin hesaplarınım tetkikinde görevlendirileceklerin yolluklarını karşılamak üzere geçen 'yıl iö 
imalı yılı için (de aynen teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin giertetetüırdiği giderler : 
Maddenin ımmhafazası içim '(1) lira ıkonımıuştur. 

14.342 7126 sayılı Kamuma dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin ımiuhaf azası için (1) lira konmuştur. 
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16.000 16.710 Temsil gidenleri : 
Temsil 'giderleri ihtiyacımın ı(3 000) lina ile Ikarpl anabileceği talı/min edildiğinden geçe 
teklif) edilmiştir. 

16.820 MaMtıia ve teçhizat onarımı : 
(1 500) llimanın İhtiyacı fcarşıJıyaeağı anlaşıldığından geçeın yıla nazaran (875) lira nok 

35.000 35.710 Anayasa Mahkemesi Mensupları Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemle 
üzere) : 
'Meımıur ve müstahdemlerin öğle yemeklerime Ikatılma payı olarak, geçen yıl ödeneği olan 
nen 'teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşefbibüsleriine geçen yıllar borçları : 
Maddemin ımjuhaf azması ve ieabıınıda gerekli aktarmamın yapıimjasıını temıiınen (1) lira konm 

36.320 Diğer gieçen yıllar borcuları : 
Maddenin mnıhafazası ve icabında gerekli aktarmanun yapılmasını teminem (1) lira koınm 
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BAŞBAKANLIK 

GEREKÇE 

Başbakanlık teşkilâtı 6330 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ayrıca bu Teşkilât içinde 1) 6821 sayılı Kanunla kurul 
Genel Sekreterliği, 2) 160 sayılı Kanunla kurulan Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 3) 129 sayılı Kanunla ku 
Genel Sekreterliği, 4) 644 sayılı Kanunla kurulan MİT Müsteşarlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Devlet 
yetkileri ve bu hizmetlerle ilgili teşkilât kadroları, 4951 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Başb 
sın - Yayın Genel Müdürlüğü Başbakanlık Teşkilâtı içerisinde yer almıştır. 

Ayrıca 7160 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü ile 278 sayılı Kanunla kurula 
Araştırma Kurumunun giderlerine ait ödenekler de kanunları gereğince Başbakanlık Bütçesi içinde yer almıştır. 

Bütçe tasarısı, dairelerin gelişme seyrine göre, çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi amaciyle, samimiyet prensibi 
maları göz önünde tutulmak suretiyle hazırlanmıştır. 

Buna göre, cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde (104 500 000) lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
lira; sermaye teşkili ve transfer harcamalan için de (A/3) işaretli cetvelde (23 060 256) lira ki, toplam olarak (199 
lif edilmiş ve gerekçesi ilgili tertiplerde arz ve izah olunmuştur. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER : 
Başbakan ve ıBakan ödenekleri: 

11.410 Başbakan ödeneği : 
23 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Başbakan'a ayda (1 500) lira temsil ödene 
1 500 X 12 = 18 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

11.430 Devlet Bakanları, Köy işleri Bakanı, Orman Bakanı, Gençlik ve Spor Balkanı ödenekleri : 
Mevcut 4 Devlet Bakanı ile henüz kuruluş kanunları çıkmamış olan Köy İşleri, Onman, öemçliık 
23 sayılı Kamumun 1 ncd maddesi hükmüme göre ayda '(1 000) er lira hesabiyle 1 000 X 7 X 12 = 
teklif edilmiştir. 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Aylılklar : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
6330, 7057, 7119, 107 ve 108 sayılı Başbakanlık Teşkilât kanuniariyle alman (123) kadrod 
(122) kadro karşılığı olarak : 

Lira 

1 237 800 122 kadronun yıllığı 
29 400 4598 sayılı Kanunla bir üst derece farkı 
88 200 '2 üst derece farkı 
75 000 3 üst derece farkı 

1 430 400 
500 640 263 sayılı Kanun gereğince l% 35 zam 

9 600 4598 sayılı Kanunun 4 neti maddesi gereğince üst derece farkı 

1 940 640 Liralık ödenek teklif olunmuştur. 

12.111 Millî Güvenlik Kurulu aylıkları: 
129 sayılı Kanunla lalman 18 kadronun % 35 zam dâhil karşılığı olarak (386 855) lira 

12.112 Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları : 
6821 sayılı Kanunla kabul edilen 4 kadrodan 1 aded (1 750) liralık kadronun (L) c 
karşılığı olarak (57 510) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.113 Devlet Personel Dairesi aylıkları : 
160 sayılı Kanunla alman 31 kadronun karşılığı olarak (600 000) liralık ödenek teklif 

12.114 MİT aylıkları : 
644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilât kadroları 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam d 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.115 MÎT dış kuruluşlar aylıkları: 
644 sayılı Kanımla kurulan teşkilâtın dış kuruluş kadroları karşılığı olaralv (1 793 988 
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12.116 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ait 'kadroların 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam dâhil kar 
lık ödenek teklif edilmiştir. 

12.117 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar aylıfklan : 
Londra, "Washıington, Paris, Bonn, Atina ve Lefkoşa'da bulunan 14 Basın Ateşeliklerd memurlarını 
rak (961 968) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğinee memurlara verilecek avans karşılığı olarak Maliye Baikanlığı Bütçesind 
bu tertip açılmıştır. 

ÜCRETLEB : 
Hizmetliler Ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Hizmetlilerin yıllık ücretleri karşılığı olarak : 

Lira 

1 137 000 (D) cetveline dâhil (161) kadronun yıllığı 
397 950 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

1 534 950 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 

MİM Güvenlik Kurulu hizmetliler ücreti : 
Hizmetlilerin yıllık ücretleri karşılığı için (223 060) liralık Ödenek teklif edilmiştir. 
Atom Enerjisi Komisyonu hizmetliler ücreti : 
Atom 'Enerjisi Komisyonu Genel iSekreterliği ile Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezin 
retleri karşılığı olarak (289 980) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.214 Devlet Personel Dairesi hizmetliler ücreti : 
Devlet Personel Dairesinde görevli (25) hizmetlinin yıllık ücret tutarı olarak (289 310) liralık öd 

12.215 MİT hizmetliler ücreti : 
644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilâtta görevli hizmetlilerin yıllık ücret karşılığı olarak (9 148 76,9) 
miştir. 
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12.216 MİT yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
Yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti karşılığı olarak bu maddeye (96 600) lirabik 

12.217 .Basın - Yayın Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta görevli hizmetlilerin yıllık ücret karşılığı olarak (1 628 070) liralık ödene 

12.218 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
Dış kuruluş Teşkilâtında bulunan (22) hizmetlinin yıllık ücret karşılığı olarak (587 
Geçici Hizmetliler ücreti : 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Merkez ve Arşiv Genel Müdürlüğünde geçici olaraik görevlendirilmekte olan (53) ge 
rak' r003 450) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

51 600 Merkezde görevli (5) geçici hizımetlinin yıllığı 
395 400 Arşiv Genel Müdürlüğünde görevli (48) geçici hizmetlinin yıllığı 

447 000 Toplam 
156 450 263 sayılı Kanuna güre % 35 'zamraııı yıllık tutarı 

603 450 Toplam 

12.232 MİT geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta 'geçici olarak (görevlendirilecek hizmetlilerin yıllık ücreti karşılığı olarak bu 
miştir. 

12.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta propaganda uzmanı olarak «alıştırılacak iki uzmanın ücretleri karşılığı olarak 
Yaibancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 

12.251 Devlet Personel Dairesi ya,bancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhafazalı için (1) İh a -ödeneık teklif edilmiştir. 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Türkiye - İngiltere Teknik İşbirliği Anlaşması ve Türkiye - Franısa Teknik Yardım v>e 
ücretleri karşılığı olarak bu maddeye 31 000 liralık ödenek konulmuştur. 



— 147 — 

Ifölünı Madde 

12.253 Basur- Yayın Genel Müdürlüğü yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Teşkilâtın filim servisine alman yeni filim banyo ve seslendirme makinalarının montaj ve renkli f 
sonele öğretmek amacı ile üç ay süre için çalıştırılacak iki uzmanın ücretleri karşılığı olarak hu mad 
lif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
234 sayılı Kamunun vermiş olduğu yetki gereğince Atom Bnlerjisi Komisyonu tarafından sözleşmeli 
yıllık ücretleri karşılığı olarak 7 122 800 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.261 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel ücreti : 
Yurdun ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda tanıtılması amacı ile yayınlanacak yayınların; 
adamlarından sözleşmeli olarak 2 elemanın 'görevlendirilmesi için bu maddeye 75 000 liralık ödenek t 

12.270 MİT teknik personel ücreti : 
Teşkilâtta görevlendirilecek teknik elemanların yıllık ücreti karşılığı olarak 210 000 liralık ödenek t 
İşçi ücretleri : 

12.282 MİT işçi ücretleri : 
Teşkilâtın çeşitli işycrleriıuk1 ç/lıştırılacak kalifiye işçilerin yıllık ücret kamiliğı olarak 95 000 lira 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre bir çocuk için ayda verilmekte olan 10 lira hesabiyle ve 
tularak bu maddeye 155 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun gereğiniee doğum yardımı olarak 200 lira verilmektedir. Haıroamalar seyri göz ö 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci »maddesine göre maaşlı (memurun ölümü halinde mirasçularıma memurun 
2 aylık tutarı oranında, memurun karısının ölümü halinde memura 1 aylık tutarında ölüm yardımı 
sebeple 19 800 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3656 slaydı Kanunun bâzı '.mnddd/erüniii değiştirilmesi ve bâzı 'mıadileler eklenmesi hakkındaki 4598 sa 
tadıil eci'en 7851 saydı Kanun, uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 gün vo 6/1214 sayılı Kara 
davi Gidenleri Yönetmeliği ile sosyal yardım antıınlfmıış ayrıca bu sosyali yardım* İviım.etHIerin tedavil 
duğundan harcama seyri göz önünde tutularak 283 000 ı-ljiıraılık ödemek teklif ecl.il mıiştiı*. 

http://ecl.il
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12.350 Yakacak zammı : 
Memur ve müstahdemlerle verilecek fevkalâde zam hakkında 4178 sayılı Kanunun 9 n 
rakımlı yerlerde daimî memuriyet yapanlara verilecek yakacak zammı Ikarşıljğı olarak 
muştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ödemeler karşılığı olarak maaş ye ücret .maddeleri öldenek yaikûnlları ile 234 sayılı Ka 
dukları imjükesep haklarının 1101 sayılı Kanuna göre % 14,5 hesabiyle 3 793 277 liralı 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılk Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi ve iş kazaları ve meslek hast 
ri göz önünde tutularak bu maddeye 896 866 liralık ödenek konulmuştur. Geçen yıla n 
jisi Komisyonu Geneli Sekreterlik 'emrinde 'sözleşmeli olarak çalışanların adedimin artışın 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
12.411 Fazla çalışma ücreti : 

3656 sayılı Kanunun 22 ncli maiddesi gerleğince kanunun tahmiil etmediği munzam görevi 
personelle verilecek fazla çalışma ücretti karşılığı olarak 250 000 'liralık ödenek teklif 

12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma ücreti : 
Atom Enerjisi Komisyonu Teşkil atındaki görevMlıeırin fazla çalışma ücretleri karşılı 

12.413 MİT fazla çalışma ücreti : 
Maddenin mulıafazası için (1) liralık ödenek konulmuştur. 

12.414 MİT 6564 sayılı Kanun gereğince verilen fazla çalışma ücreti : 
644 sayılı Kanunun 14 ncü maddeısıi gereğince MİT Kuruluşuna menısup aylıikılı memurl 
karşılığı olanak bu (maddeye ayda 75 lilra üzerinden 639 900 liralık ödenek tefeilif ediilımli 

12.415 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü fazla çalışma ücreti : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce 3656 sayılı Kanunun 22 ncii maiddesi gereğince kanu 
saatleri dışında tek başına yapacak personele verilecek fazla çalışma ücreti karşılığı ol 

12.417 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü il temsilcilikleri) fazla çalışma ücreti : 
Bürolarda mesai saatleri dışında ve resmî tiattil günlerinde çalışacak personellin fazla çalı 
ödenek teklif edilmiştir. 
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Huzur ücreti : 
12.421 Devlet Personel Dairesi İmtihan komisyonları huzur ücreti : 

657 sayılı Kanunun malî hükümleırtnin uygulanması halinde .memur alımında kurulması iieabeden sın 
lara ödenmesi gereken, huzur ücreti ollarak bu maddeye 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.422 MİT imtihan komisyonları huzur ücreti : 
644 sayılı Kanunun 23 ve 24 neü '.maddeleri gereğince açılacak imtihanlara 'gürerecekler için kuru 
eaklara veırilıecek huzur ücreti kamili ğı olarak 1 000 lilralıilc ödenek teklif «dillimiştir. 
Konferans ücreti : 

12.431 Atom Enerjisi Komaöyomı konferîaıııs ücreti : 
Nükleer Enerji, Fizik, Kimya ve İzotop istihsal sahasında yetiştirilmekte olan eleimanjlari/m.ızın bu. 
lerdekıi çalışmalardan ve buluşlardan haberdar edilmeleri ve yetiştirilmeleri ve bilgilerini artırmak 
irans, seminer ve simp<ozyumlara davett (olunacak yerli ve yabancı ilim, adamlarına onaylarına göre 
r i için ((10 000) lira teklif olunmuştur. 

12.432 ÎMÎT konferans ücreti : 
Kurslarıda (konferans vereceklerdin ücıretleri karşılığı (olarak bu tajaddeye (1000) liralık ödenek 

12.433 Basın - Yayın Genel Müdür!lü|ü konferans ücreti : 
ıMaddenlkı ımuhafazası 'için (1) lira, ödenek »teklif edilmiştir. 
Ders ücreti : 

12.440 üVttT ders ücreti : 
Kurslarda ders vereceklerin ücratleri karşılığı olanak !b.u maddeye (1 000) liralık 'ödenek, teklif edil 

12.441 Basın - Yayın Genel Müdürlü jü. ders ücreti : 
Maddenin muhafazası için ı(l) liralık ödenek tteiklif edilmiştir. 

TAZMİNATLAR ,: 
12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedel : 

644 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ıMılT kadrosuna dâhil Imemur ve hizmetlilerin 6367 sayılı Kanu 
fiknası lıüldimlerinden faydalanmalarunı : âmjir (bulunduğundan IMiET personelline layda (165) lira tay 
ibu ımıaddeye (8 275 160) liralık ödonak ıtelklif, edilmiştir. 
özel kammları gıereğinoe verillen diğer tazminatlar : 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince verilen tazminatları : 
6821 ve 7256 sayılı (kanunlar gereğince AıEK ve İstişare 'Heyeti üyelerine Bakanlar Kurulu kara 
na t (karşılığı olarak İbu maddeye (30 O00) liralık ödenek Itelklif edilmişbir. 
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12.592 644 sayılı Kanunum 20 ııci maddesi gereğince verilen tazminatlar : 
644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanmış olan talimata göre ıMİT hi 
verilecek olan tazminat için bu. maddeye (1 700 000) iliralılk «denek 'teklif edilmiştir. 

12.593 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilen ölüm ve maluliyet tazminatı : 
MİT mensuplarından görevleri sırasında ıdaimî maluliyete uğrayanlara ve ölenlerin, ımira 
dan iaşağı .oilmamıaJk üzere verilecek tazıminat (karşılığı olarak (30 000) lira, teklif ödilnıiş 

12.594 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 3 noü fıkrası gereğince verilen tazminatlar! : 
MİT te başarılı hizmet ifa edip ilişiği (kesilenlere 644 sayılı Kamunun '22 nıci maddesinin 
narak 22 . 7 . 1968 tarihli ve 6/10386 Bakanlar Kuııukı Kanarı ile yürürlüğe komıkın 
şılığı olarak »(20 000) liralık, ödennk t akli f edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
Yabancı dil ikramiyesi : 

12.611 Başbakanlık yabancı dil ikramiyesi : 
Yabancı dıil imtihanını kazanacaklara 3656 sayılı Kaınıunuın i5, nci maddesi gereğince v 
,(3 000) lıira ödemek 'teklif edilmiştir. 

12.612 MİT yabancı dil ikramiyesi : 
644 sayılı Kamımın 23 mcü imaddesi 'gereğince yapılacak limjtihanlarda (kazanacaklara 365 
verilecek ikramiye (karşılığı olarak (3 000) ılira iteklif ıedilm|iıştir. 

12.613 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı dil ikramiyesi : 
Yabancı idil iimltihanını kazanacaklara 3656 sayılı Kanalımın 5 inci maddesi gereğince ve 
Mralıık ödenek iteklif edilmiştir. 

12.630 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi gereğince verilen para mükâfatı : 
644 isayılı İKajmımın 14 ncü ımaddeısi MİT ımeınsuplarıınıın 3201 sayılı Kamıımıın 86 mcı ımad 
dan faydalanmalarımı âmir buluınduğunıdanrbıı amaçla ımaddcnin (muhafazası için (!) 

ÖDEıNKKLER : 
Temsil ödeneği : 

12.711 Başbakanlık Müsteşarı temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 isayılı ikamunlar gereğince [Başbakanlık Müsteşarıma ayda '(500) lira kımsil 
lira ödenek (teklif, edilmiştir. 500 X 12 ı= 6 000 
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12.712 MİT Müsteşıarı teınsü ödemeği : 
5027 ve 7237 • sayılı kanunlar gereğinıce MİT 'Müsteşarıma ayda 1(500) lira temsil ödeneği verilmekted 
ödenek teklif ^edilmiştir. 500 X 12 — 6 000 
özel kanunları gereğince verilen diğer ödenekler : 

12.731 160 sayılı Kamunun 9 ncu maddesi gereğince verilen ödenekler : 
160 sayılı Kanun gereğince Devlet Personel Heyeti Başkanı, Genel Sekreteri ve üyelerine (800) er 
(Bu - itibarla : 7 ;X 800 t= 5 600 X 12 = !67 200 lira teklif edilmiştir. 

12.732 644 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince verilen ödenekler : 
[Aylıklı 'mennurlara verilecek ödenek karşılığı ıc-llaralk bıv maddeye (4 671 500) liralık ödenek teklif ed 

12.733 644 sıayıill Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilen görev ödeneği : 
644 sayılı Kanunun !21 nci maddesi gereğince verilmesi 'gereken görev ödeneği karşılığı olarak bu 
ödemek teklif 'edilmiştir. 

YOLLUKLAR : 
I - Yutft içi yolukları : 

Yönetim yoülukDarı : 
12.811 Sürekli görev yollukları : 

(Başbakanlık 'kuruluşu içinde yer alan Itleşjkilfıt mensuplarının sürekli görev yolluklarının karşılanmas 
(100 000) 'liralık ödenıek teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(Başbakan ve Devlet (Bakanları ile Köy İşleri, O.rmjan, Gençlik ve Spor Bakanları ile Başbakanlık ırne 
görev yolluklarını 'karşılamak üzere bu maddeye (67 500) ıliralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinde çalıştıralaoalk yabancı uzmanların yurt içimde 'görevi 
yahatler için ödenecek yolluk karşılığı olarak (1 600) liraılılk ödenek teklif edilmiştir. 

12.815 iSöZleşmeli personel geçici görev yoltağu : 
Atom, Enerjisi, Komisyonu ve Basın - Yayın Genel 'Müdürlüğünde sözleşme ile çalışanların istihdam m 
için yapacakları geçici görev seyahati erimde sözleşmelerin de öngörülen esaslar çerçevesinde yevmi 
rak '(20 000) ıliralık ödenek teklif edilmiştir. 
Denetini yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yoluğu : 
(Müfettişlerin yurt içi geçici görev yolluklarını ; karşılamak üzene (90 000) liralık ödendk teklif edilmi 



— 152 — 

Bölüm Madde 

öğretim yolukları : 
1&Ö81 £tâj ve öğrendim yolluğu : 

[Maddemin • m/uihafazası için (1) lira 'teklif ledümıişıtâr. 

12.832 Kongre ve feonfenanıs yolluğu : 
Atom Enerjisi Kamisyoou Çekmece Nükleer ATiaştırtmıa, ve (Eğitim, IMerkezinde yapıllam 
«gösterildiği (konferanslara iştirak edecek bilim adaımllarnnım yolluk giderlerini karşılamak 
miştir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Çökmece Nükleer Araştırma ve Eğitim IMeıikeizânde yapılmakta ollan araştırma çalışmall 
araştırma müesseseleri veya lâboratuvarlarda incelemeye gönderilmelerinin, diğer tarafta 
ıeitüt, ıgereık elemıa/nların bilgilerinin artırılması amacı ile İstanbul dışında görevli yerli ve 
keze getirilmesine ihtiyaç hâsıl olacağından yolluk giderlerini karşılamak üzere (10 00 
İstanbul dışında görevli yerli ve yabancı ilim adamlariyle uzmanların merkeze getirilmes 
derlerini karşılamak üzere 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
644 sayılı Kanunla kurulan teşkilâtın mensuplarına hizmetin özelliklerini ve yeniliklerini 
kurslara katılacakların kurs yollukları karşılığı olarak 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Yurt içinde tedaviye gönderilmesi icabeden memurların yolluk ödeneklerinin karşılanma 
tutularak 5 350 lira teklif edilmiştir. 

,Lira 

3 400 Özlük ve Yazıişleri Genel Müdürlüğü 
750 (MİT 

1 200 jBasm - Yayın 

5 350 Toplam 



— 153 — 

Bölüm Madde 

II - Yurt dışı yollukları 
Yönetim yollukları : 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Yurt dışına sürekli olarak gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak 100 000 liralık ödenek teklif 

Lira 

50 000 İBasm - Yayın 
50 000 [MÎT 

100 000 Toplam 

12.853 Yurtdışı geçici görev yolluğu : 
Yurtdışı memleketlere geçici görevle gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerinin karşılığı olarak : 

Lira 

Özlük ve Yazıişleri Genel Müdürlüğü 
Atom Enerjisi Komisyonu 
iMÎT 
Devlet Personel Dairesi 
Millî Güvenlik Kurulu 
[Basın - Yayın 

654 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurtdışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı uzman ve yardımcılarının yurtdışı geçici görev yolluğu karşılığı olarak 2 500 liralık ödene 

12.855 Sözleşmeli personel yurtdışı geçici görev yolluğu : 
Sözleşmeli personelin yurtdışı geçici görev yolluklarının karşılanması maksadiyle bu maddeye 25 00 

19 000 
27 050 
228 950 
9 000 
20 000 
350 000 
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12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtın yurt dışı kuruluşlarındaki görevlilerin görev icabı yapacakları seyahat yollukl 
miştir. 

Lira 

15 000 Basın - Yayın 
15 000 MİT 

30 000 Toplam 

12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar teışkilâtı arasında yapılacak atanmaların 
ödenek telklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hizmet icabı yurt dışına gönderilecefc müfettişlerin yolluk'karşılığı olarak 1 10 000 lira tek 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Başbakanlık Teşkilâtında 'bulunan memurlardan yurt dışına staj ve öğrenim maksaıdiyle 
olarak : 

Lira 

10 000 Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
70 000 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
9 000 MİT 

10 000 Basın - Yayın 

99 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Dış memleketlerdeki milletler arası kongre ve 'konferanslara katılacakların yolluğu karşılığı olarak : 

Lira 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
MİT 
Basın - Yayın 

350 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Atom mevzuunda yapılacak seminer ve araştırma için dış memleketlere davet olunacakların yol gider 
diyle bu maddeye (10 000) liralık ödenek tıeklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Hazırlanmış olan plân gereğince yurt dışında yapılacak kurslara iştirak edeceklerin yollukları karşılı 
lira teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar : 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
644 sayılı MİT Kanununun 22 ne i maddesi gereğince yurt dışında tedavileri yapılacak personelin ted 
bu maddeye (20 000) lira teklif edilmiştir. 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI: 
12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici görev yolluğu : 

Harcama sıeyri göz önünde tutularak (15 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.912 Devlet Personel Dairesi geçici görev yolluğu : 

Devlet Personel Dairesi memurlarının görevleriyle ilgili seyahatlerde yolluk ve yevmiyelerini karşılam 
ları da göz önünde tutularak (2 500) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev yolluğu : 
Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinin yıl içinde yapacakları 12 aded toplantı ile diğer memurların yur 
rev seyahatleri karşılığı olarak (15 000) liralık ödemek teklif edilmiştir. 

12.914 MİT geçici görev yolluğu : 
Geçici görevle ilgili seyahatlerde yolluk ve yevmiyelerinin karşılanması maksadiyle (206 000) liralık 

15 000 
15 000 
300 000 
20 000 
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12.915 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici görev yolluğu : 
Teşkilât personelinin görevleri icabı yurt içinde yapacakları geçici görev yolluk ve yev 
maddeye (200 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye (23 750) liralık ödenek teklif edilmi 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Basili kâğıt ve defter alımları ihtiyacının karşılanması malksadiyle ve 1969 malî yılınd 
(57 000) liralık ödenek telkif edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Teşkilâtın yazı makinası, çelik dolap ve diğer ;eksik olan demirbaşların satmalının ası ve 
için (100 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Yayın alımları ve giderleri : 
Resmî Gazetelerin bir yıllık ihtiyacı ile Başbakanlık ve Devlet Bakanlıklarına alınacak 
karşılamak ve ayrıca Ankara ve İstanbul Üniversiteleri, İçişleri ve Millî Eğitim bakanl 
Personel Dairesi ve Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından Devlet 
Türk Hükümetine teknik görüşünü bildirmekle görevli UNESCO Uzmanlar Heyetince v 
dayanılarak Arşiv Genel Müdürlüğünce nıeslelkî sahalarda yapılacak yayınlar için 1970 
lık ödenek teklif edilmiştir. 
Yakacak alımları ve giderleri : 
İstanbul Arşiv Genel Müdürlüğünün işgalindeki binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması 
ödenek teMif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilere verilecek giyim eşyasının sağlanması 'malksadiyle bu maddeye (45 000) liralı 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş ihtiyacının dışında kalan diğer alım ve gide 
teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye (33 500) liralık ödenek teklif edilmiştir'. 
13.220 Temizlik giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak (19 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye (85 000) 'liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Sarfiyat seyri göz önünde tutularak bu 'maddeye (250) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

HİZMETLİLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri: 

'644 sayılı Kanunun 14 neü maddesinde belirtilen 3201 sayılı Kanun ve 1 1 . 7 .1964 ıgün ve 11754 say 
I3İ24İ9 sayılı Tüzük hükümleri gereğince aylıklı »memurlarıa verilmekte olan e'l'bise ıbed'eli karşılığı olar 
tir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek konulmuştur. 

13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
'Hizmetin özelliği ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan (malzemelerin alım ve giderleri olarak bu maddeye 
tur. 

13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralıık ödenek teklif'edilmiştir. 

13.380 Malzeme alım ve giderleri : 
MİT teknik Ibüroları için her çeşit malzemenin bedeli olarak ıbu maddeye 40 000 liralık ödenek konu 

13.390 Diğer alımlar ve giderler : 
'MİT 'bütçede tertibi olanların dışında kalan ihtiyacın sağlanması mak'sadiylıe bu maddeye 2 500 lir 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak ibu maddeye 70 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

•Geçen yıl ödemeleri göz önünde tutularak bu maddeye '200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
265 sayılı Kanunun 10 nen maddesinde belirtilen «basın ve yayın organlarında 'Türkiye il o 
bildirmek görevini süratli şekilde yapabilmek üzere önemdi haberler; Cumhurbaşkanlığı, 
leri Bakanlığı gibi mercilere önce teleksle ulaştırılmakta, 'daha sonra bültenleştirilmekte 
ilen 12 yerle teleks bağlantısı bulunmaktadır. Bu teleiks şelbekesinin Federal Almanya'dan 
larla genişletilmesi prograımlaştirılmış, Hükümet dairelerinden (konu ile ilgisi fazla olanlar 
t ı rılmış tır. Bu durumda yedekleriyle birlikte toplamı 50 yi gecen •teleks cihazının işletilm 
ridi) 'gibi sarf malzemesi ile PTT İşletmesi- Gene] Müdürlüğüne ödenecek hat kiralarını ka 
tir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri : 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele göre tahsisli bulunan iki taşıtın bir yıll 
olarak 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.513 Devlet bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
'237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (I) sayılı cetvele göre Devlet bakanlarına •tahsis edilmiş 
derleri karşılığı olarak 40 O00 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtılan işletme ve onarma giderleri : 
1237 sayılı Taşıt Kanununun (2) sayılı cetveline •dâhil Başbakanlık Müsteşarlık arabasiyle m 
rine göre Başbakanlığın daimî ve devamlı hizmetlerinde kullanılan taşıtlar için 'harcama se 
rana İçin (105 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı 'cetvelde yer alan 4 taşıtın' işletme ve onarma 
ödenek teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.360 Kira Obedeli : 
Başbakanlık Muihaseibe Müdürlüğünün görev gördüğü binanın yıllık kira karşiıhğ] olarak b 
muştur. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri ile reaktör binasının nükleer kaza ve diğer kazalara karşı si 
il. '6/6851 karar ısayilı Devlet tarafından kullanılan 'binaların yangından korunma ve sigorta karşılığı 
(2. T R - I Atom reaktörü ve binalariyle ilâve tesislerin nükleer kaza ve diğer kazalara karşı sigorta 
olmak üzere ('239 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
(GÜVENLİK GİDERLERİ : 
Millî Güvenlik Kurulu giderleri: 

14.311 Büro giderleri : 
Millî Güvenlik Kurulu Teşkilâtının 1969 büro giderleri harcaması göz önünde tutularak 1970 yılı iht 
diyle : 

Lira 

10 000 (Kırtasiye alımları ve giderleri 
30 000 (Basılı 'kâğıt ve deftetr alımları ve [giderleri 
10 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
7 500 Yayın alımları ve giderleri 
3 500 'Hizmetli giyim. alımları ve giderleri 
'7 500 ISU (giderleri 

10 000 Aydınlatma giderleri 
21 (500 Yakacak alımları ve giderleri 

1O0 000 Liralık ödemek teklif edilmiştir. 
14.312 Ulaştırma giderleri : 

Harcama seyri »göz önünde tutularak : 
Lira 

5 000 Posta - telgraf giderleri 
17 500 Telefon ıgiderleri 
'2 500 Taşıma giderleri 

'25 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
K3enel 'Sekreterliğin daimî ve devamlı hizmetleri için tahsis edilmiş bulunan üç taşıtım i 
(18 000) liralıik 'ödenek teklif edilmiştir. 

14.314 Kira bedeli : 
Teşkilâtın işgalindeki binanın yıllık kirası karşılığı olarak ('250 000) liralık ödenek te 

14.319 Diğer alımlar ve giderleri : 
'Millî ıGKivenlik Kurulu Genel Sekreterliği büro, ulaştırma, taşıt işletme, »onarma ve kir 
ler karşılığı olarak bu maddeye (3 000) liralıik ödenek teklif edilmiştir. 
MİT hizmetleri giderleri : 

14.331 Büro giderleri : 
MÎT in 1969 malî yılı büro giderleri hareama seyri göz önünde tutuiaraik kırtasiye basılı 
giyimi, su, aydınlatma, yakacak ihtiyacının karşılanması maJksadiyle bu maddeye (2 53 

14.332 Ulaştırma giderleri : 
MÎT in ulaşlturmıa giderlerinin karşılanması maksadiyle harcama seyri ıgöz önünde tutul 
teklif edilmiştir. 

14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
MİT'in daimî hizmetleri için tahsis edilmiş olan taşıtların işletme ve onarma giderleri ka 
lef edilmiştir. 

14.334 Kira bedeli : 
Teşkilât içtin tutulmuş olan binaların bir yılık kira karşılığı ile Teşkilâtın genişlemiş 
rın yıllık ki-ra karşılığı olarak (2 887 500) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.339 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazsı için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

OLAĞANÜSTÜ HALLER GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazsı için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gi 

Maddenin muhafazsı için (1) Hralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.350 Mültecilerin her çeşit giderleri : 
Sığınmalarda yapılacak çeşitli gider karşılığı olarak bu maddeye (118 443) liralık ödene 
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kurs giderleri : 

14.511 Atom. Enerjisi Komisyonu kurs giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonunca düzenlenecek kursların giderlerini karşılamak üzere (2 500) liralık ö 

14.512 MİT kurs giderleri : 
Yapılmakta olan kursların giderleri olarak bu maddeye (70 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
MİT ve Atom Enerjisi Komisyonunca burslu olarak okutulacak öğrenciler için (290 000) liralık ö 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
Maddemin muhafazsı için (V) İ r i l i k ödenek teklif edilmiştir. 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDERLERİ : 

14.541 Atom Enerjisi Komisyonu arattırma ve inceleme giderleri : 
Nükleer Aaraştırma Merkezlerinde araştırma yapan çeşitli bölüm ve grupların yapacakları araşt 
ları her türlü malzeme bedelleri ile bu araştırmaların devamı ve sonuçlandırılması için kadromuz 
larına yaptırılacak çalışmalar karşılığı ödenecek ücretler için (75 000) lira teklif edilmiştir. 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri : 
Teşkilât tarafından yaptırılacak lüzumlu hizmetle ilgili araştrmıalar için (15 000) liralık ödenek te 

STAJ VE ÖĞRETİM GİDERLERİ : 
14.551 Atom Enerjisi Komisyonu staj ve öğrenim giderleri : 

Atom Enerjisi Komisyonu emrinde istihdam olunan ve olunacak personele teknik yardım yoliyle t 
iimkânlariyle dış ülkelere gönderileceklerin her türlü giderlerini karşılamak üzere (2 000) liralık 

14.552 MİT staj ve öğrenim giderleri : 
Maddenin muhafazsı için '">) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.553 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü staj ve öğrenim giderleri : 
Maddenin muhafazsı için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

ARŞİV GİDERLERİ : 
14.580 Arşiv giderleri : 

Arşiv Genel Müdürlüğünün Mikrofilm Atelyesinin yıllık kapasitesi olan mikrofilm ve diğer ihtiy 
(25 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.581 MİT arşiv giderleri : 
Arşivin gerekli ihtiyacının karşılanması maksadiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 
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DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ : 
14.591 Moral eğitimi giderleri : 

Teşkilât mensuplarının moral eğitimlerinin sağlanması maksadiyle bu maddeye (12 500) lir 
14.597 Özel eğitim giderleri : 

Teşkilât mensuplarından bir kısmının özel eğitime tabi tutulacakları cihetle bunların her 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü giderleri : 

14.971 Büro giderleri : 
Teşkilâtın büro giderleri karşılığı olarak : 

Lira 

50 000 Kırtasiye giderleri 
25 000 Basılı kâğıt, defter alımları ve giderleri 
50 000 Döşeme ve demirbaş giderleri 

290 000 Yayın alımları ve giderleri 
10 000 Yakacak giderleri 
30 000 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
10 000 Diğer alım ve giderler 
20 000 iSu giderleri 
25 000 Temizlik giderleri 
80 000 Aydınlatma giderleri 
10 000 Bahçe giderleri 

600 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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14.972 Ulaştırma giderleri : 
Hizmetin icaplarını gerektiği gibi sağlamak maksadiyle bu maddeye (150 000) lira teklif edilmişt 

Lira 

30 000 Posta - telgraf giderleri 
115 000 Telefon giderleri 

5 Ö00 Taşıma giderleri 

150 000 Toplam 

14.973 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Taşıtların işletme ve onarımı için (19 000) lira teklif edilmiştir. 

14.974 Kira bedeli : 
1. Ulus - Hisar caddesindeki Emekli Sandığına ait binaya yıllık kira olarak (140 000) lira, 
2. Mithatpaşa caddesindeki Sosyal Sigortalar 'Kurumuna aidolup işgalimiz altında bulunan binaya 
lira ödenmektedir. 
3. İstanbul İl Temsilciliğimiz binası için (70 000) lira, 
4. İzmir İl Temsilciliğimiz binası için (24 000) lira, 
5. Mezkûr binaların aydınlatma ve temizlik vergileri için (6 000) lira, olmak üzere cem'an (580 
miştir. 

14.975 Giyim - kuşam alım ve giderler : 
Giyim - kuşam alım ve giderleri için bu maddeye (2 500) lira konulmuştur. 

14.977 Yiyecek alım ve giderleri 
Genel Müdürlüğün personelinden, (Alınan doktor raporuna göre) sıhhat bozucu ve aynı zamanda 
çalışanların sağlıklarının korunması maksadiyle verilecek süt ve yoğurt bedeli olarak bu maddey 

14.979 Diğer alımlar ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün bütçesinin ':ölüm ve maddelerinden karşılanması mümkün olmıyan giderleri k 
deye (2 500) lira teklif edilmiştir. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ 
OKULLAR GİDERLERİ 
MİT Okulu giderleri 

15.251 Büro giderleri : 
Maddenin muhafezası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) li-alile ödenek teklif edilmiştir. 

15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.254 Kira bedeli : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.258 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.259 Diğer alımlar ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.298 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü cari giderlerine (Bu para adı geçen ens 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün kuruluşuna ait 7163 sayılı Kanunun 
Başbakanlık Bütçesinde yer aluıası hükmüne bağlanmış olmasından bu enstitünün 1970 
teklif edilmiştir. 
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ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ : 
Devlet Personel Dairesi giderleri 

15.421 Büro giderleri 
Devlet Personel Dairesi bir yıllık büro giderleri ihtiyacının karşılanması maksadiyle harcama sey 
(50 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

20 362 Kırtasiye alım ve giderleri 
8 000 Su giderleri 
9 783 Aydınlatma giderleri 
8 000 Temizlik giderleri 
3 855 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

50 000 Toplam 

15.422 Ulaştırma giderleri : 
Geçen yıl bütçe tatbikatı göz önünde tutularak posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak (20 
edilmıiştir. 

15.424 Kira bedeli : 
Devlet Personel Dairesinin işgalinde bulunan binanın bir yıllık kira bedeli karşılığı olarak (215 00 
miştir. 

15.429 Diğer alımlar ve giderleri : 
ıBüro ulaştırma ve kira giderleri dışında kalan diğer alım ve giderler için (1 500) liralık ödenek 
Atom Enerjisi Komisyonu giderleri : 

15.431 Büro giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Merkez Teşkilâtı ile Ankara Nükleer Araştırma Lâboratu 
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Nükleer Araştırma Merkezinin bina ve lâboratuvarlarınm büro giderleri karşılığı olarak b 
lif edilmiştir. 

Lira 

30 000 Kırtasiye alım ve giderleri 
80 000 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

200 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
200 000 Yayın alımları ve giderleri 
180 000 Yakacak alım ve giderleri 

10 000 Hizmetli giyim alım ve (giderleri 
30 000 Su giderleri 
30 000 Temizlik güderleri 

200 000 Muharrik kuvvet v!e aydınlatma giderleri 
40 000 Bahçe giderleri 

1 000 000 Toplam 

15.432 ulaştırma giderleri : 
Harcama seyri göz önünde tutularak posta - telgraf, telefon ve ta'şumıa giderleri karşılı 
ödenek teklif edilmiştir. 

15.435 Griyim - kuşam alım ve giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu Merkez hizmetleri ile çekmekte ve Nükleer Araşımıa Merke 
me ve onarma giderleri karşılığı olarak bu maddeye (125 000) liralık ödemek teklif edil 

15.434 Kira bedeli : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği işgalindeki binanın kira 'karşılığı olarak b 
lif edilmiştir. 

15.435 Gdyim - kuşam alım ve giderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim. Merkezinde sözleşm-e esasiyle istihdam olunup r 
sonele işin hususi'yetikue göre1 çalışmalara sırasında giyecekleri iş elbiseleri ile îşçi Sağl 
iş kifayetlerinin sağlanması için (40> 000') liralık ödenek teklif edilrnliıştir. 
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15.437 Yiyecek alım ve giderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelle imz 
rınca verilecek yiyecek yardımı karşılığı olarak (200 000) liralık ödenek eklif edilmiştir. 

15.438 Sağlık, araç, gereç ve Haç alım ve giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu teslisleri için ve 'bilhassa Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
îlk Yardım Radyosy onundanEorunnıa Servisinin ihtiyacı için (2 500) liralık ödenek teklif edilmiştir 

15.439 Diğer abmlar ve giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği büro, ulaştırma, taşıt işletme, onarma ve kira girerleri 
giderler karşılığı olarak (10 000) Liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna (Bu para adı geçen kuruma ödenir.) 
Müspet ilimler alanında temtel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek 
kurulan Türkiye Bilkrısıel ve Teknik Araştırma Kurumuma ait 278 s'ayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
programına ve giderlerine karşılık »olmak üzere Genel Bütçeden gerekli iödeneği n verilmesini âmir 
1970 malî yılı giderleri karşılığı olarak hu maddeye (4 500 000) liralık ödenek 'teklif edilmiştir. 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 
Basın - Yayın Genıel Müdürlüğü Dış Kuruluşlar Giderleri : 

15.871 Büro giderleri 
Dış Kuruluşlar Teşkilâtının : , 

Lira 

10 000 Kırtasiye lalımları ve giderleri 
7 000 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

20 ÖOO Döneme ve delmirhaş alımları ve giderleri 
10 OOO Yakacak alım ve giderleri 
4 000 Su giderleri 
4 000 Temizlik giderleri 

12 500 Aydınlatma giderleri 
2 500 Bahçe giderleri 
5 000 Diğer alım ve giderler 

75 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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15.872 Ulaştırma giderleri : 
Lira 

50 000 Posta - telgraf giderleri 
75 000 Telefon giderleri 

125 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
15.874 Kira bedeli : 

Dış kuruluşlar için kira ile tutulan binaların kira karşılığı olarak 150 000 liralık ödene 
15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 

Yurt dışı kuruluşların kesif bir propaganda faaliyeti gösterebilmelerini sağlama maksa 
tir. 

15.879 Diğer alım ve giderleri : 
Büro giderleri dışında kalan di ğer alım ve giderlerin karşılığı olarak bu madde ye 10 
MİT Dış Kuruluşlar Giderleri : 

15.881 Büro giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların kırtasiye, basılı kâğıt ve defter, döşeme ve demirbaş, yayın, yak 
aydınlatma giderlerinin karşılığı olarak harcamaya göre bu maddeye 150 000 liralık öde 

15.882 Ulaştırma giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların posta - te lgraf, telefon ve taşıma giderleri karşılığı olarak harca 
nek konulmuştur. 

15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların taşıt işletme onarma giderleri karşılığı olarak harcamaya göre b 
tur. 

15.884 Kira bedeli : 
Yurt dışı kuruluşların kira giderleri karşılığı olarak harcamaya göre bu maddeye 12 

15.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Yurt dışı kuruluşlarda çalıştırılacak hizmetlilerin giyim - kuşam alım ve giderleri karş 
6 270 liralık ödenek konulmuştur. 

15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
Yurt dışı kuruluşlarının propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri karşılığı olarak ha 
ödenek konulmuştur. 
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15.889 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yurt dışı kuruluşlarının genel yönetimle ilgili alım ve giderleri dışında kalan diğer alım ve giderl 
göre bu maddeye 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
IİŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri : 

16.111 Büro giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
MİT Basımevinde çalışan işçilerin sağlığını koruma ve İş Emniyeti Tüzüğüne göre verilecek iş elbisele 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
MİT Basımevinde çalışan işçilerin yemek bedeli ile zehirleyici mahiyetteki işlerde çalışan bir kısım 
olarak bu maddeye 4 750 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alımlar ve giderleri : 
MİT Basımevinin büro giderleri dışında kalan diğer alım ve giderlerinin karşılanması amaeiyle bu 
konulmuştur. 
MİT iAtelye Giderleri : 

16.121 Büro giderleri : 
MİT'e ait atelyenin kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş, yayın, yakacak, hizmetli giyim - al 
lik, aydınlatma giderleri karşılığı olarak bu maddeye 14 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.126 Malzeme alım ve giderleri : 
Atelyeye ait her çeşit malzeme alım ve giderleri için bu maddeye 90 000 liralık ödenek teklif edilm 

16.129 Diğer alımlar ve giderleri : 
Atelyenin büro ve malzeme alım ve giderleri maddesinden karşılanamıyan diğer alım ve giderler içi 
edilmiştir. 
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LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Nükleer Enerji Giderleri : 
Uranyum kira bedeli : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi TR - I Reaktöründe kullanılmakta olan 
delinin ödenmesiyle PU - Be kaynaklarının temini için 59 893 liralık ödenek teklif edil 
Malzeme alım ve giderleri : 
Yeni tesis edilmekte olan Ankara Nükleer Araştırma Merkezi ile kuruluşları tamamlan 
ve Eğitim Merkezimizin araştırma fonksiyonları dışındaki çalışmalarında kullanılacak 
lerinin satmalma bedelleriyle hariçten ithal olunacak maddelerin damga ve gümrük 
MİT'e ait lâboratuvarlarm her türlü malzeme giderleri karşılığı olarak 250 000 lira ki 
ödenek teklif edilmiştir. 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.310 Yurdu ve Ulusu tanıtma giderleri : 

Hazırlanmış olan programda yer alan hizmetlerin gerektirdiği giderler ve bunlara ilişkin 
maddeye 2 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.311 II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili h 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, öngördüğü Devlet Sektörü tarafından yapılmakta 
tesislerin yurt içinde ve yurt dışında kamu yararına matuf tanıtıcı nitelikte neşriyatın 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ilgili bakanlıklarla temaslar yapılmaktadır. 
Plânın tanıtılması amaciyle : 
1. — Plân kavramının tanıtılması, 
2. — Turizm sektörü, 
3. — Nüfus plânlaması, 
4. — Demir - Çelik sanayii, 
5. — Tarım sektörü, 
konularında kısa metrajlı renkli filimler yapılacaktır. 
Yine filim çalışmasına paralel olarak renkli ve siyah - beyaz bol fotoğraflı Türkçe ve y 
yayınlanacaktır. (50 - 100) biner aded. 
Bu maksatla 200 000 lira teklif edilmiştir. 
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16.320 Propaganda giderleri : 
Yurdumuzu yakinen tanımak ve tanıtmak maksadiyle memleketimize davetli olarak gelen ve her yı 
sın mensupları ile yine yabancı film ve fotoğraf ekiplerinin masraflarını karşılamak üzere 700 00 

16.331 Haber ve yayın hizmetleri giderleri : 
Yurt içinde her çeşit yayınları izlemede çalıştırılacak geçici mahiyetteki hizmetlilerin! özlük hakları, 
zeme, araç ve gereçlerin satmalına giderleri, yabancı haber kurumları ile yapılan s özleşmeler gereğinc 
ilişkin diğer giderler karşılığı olarak bu maddeye 250.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.332 Anadolu Ajansından haber satmalma karşılığı : 
Anadolu Ajansımdan haber satmalıma karşılığı olarak 5 000 000 lira teklif edilmiştir. 

16.370 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve sergiler giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu mevzuunda halkımızı uyarmak ve yapılan dünya ve memlekt çapındaki çalış 
diyle açılacak sergiler için yapılacak her türyü sarfiyatı karşılamak üzere 40 000 liralık ödenek teklif e 

16.371 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü iç fuar ve sergiler giderleri : 
İzmir Enternasyonal, Kayseri, Samsun, Bursa ve Antalya Vilâyetlerimizde ıher yıl tertiplenen! fuar ve 
afişlerle yurdumuzu her yönden tanıtmak aiiııaciylc iştirak edeceğimiz için 80 000 lira teiklif edilmişti 

16.380 Basın - Yayın G-enel Müdürlüğü dış fuar ve serg/ler giderleri : 
Londra, Paris, Brüksel, Müınih Viyana gibi şehirlerde, açılan enternasyonal fuar ve sergilerde, dola 
Türk işçilerimin çoğunlukla buHınduğu yerlerde Türk resmini, Türk müziğini, Türk tarihini, Türk mi 
rındaki faaliyetlerimizi tanıtmak amaciylc bu maddeye 100 000 lira konulmuştur. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantılarıgiderleri : 

Maddenin muhafazası için (.1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
16.490 Teknik işbirliği ve diğer anlaşmaların gerektirdiği giderler ; 

Bakanlar Kurulunun 10/6/1967 tarihli ve 6/8324 sayılı Kararı gereğince bir haber redaktörü ve bir e 
adet döşenmiş dairenin yıllık (Tanzifat ve tenviratı Genel Müdürlüğümüze aidolmak üzere) kira be 
ibu maddeye 30 000 lira ıkonulmugtur. 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
16.610 Örtülü ödenek : 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 77 inci maddesi ve bu maddeyi değiştiren 204 sayılı Kan 
mesi ımaksadiyle 'bu maddeye 4 275 000 liralık ödemek konmuştur. 
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16.630 MtT istihbarat ve propaganda giderleri : 
Her türlü istihbarat ve propaganda giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 1 425 000 l 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Başbakanlık temsil giderleri : 
Temsilin gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak 95 000 liralık ödemek teklif edilmiştir. 

16.711 Devlet Bakanları temsil giderleri : 
Devlet Bakanları temsil giderleri .karşılığı olarak 30 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.712 MİT temsil giderleri : 
MİT temsil giderleri karşılığıolarak 33 750 lira teklif edilmiştir. 

16.713 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsil giderleri : 
Genel Sekreterliğin temsil giderleri karşılığı olarak 9 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.714 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü temsil giderleri : 
Genel Müdürlüğün temsilimi gerektiren ^giderleri karşılamak üzere 9 000 liralık ödemek 

16.715 Devlet Personel Dairesi temsil giderleri : 
Dairenin temsil giderleri karşılığı olarak 4 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

17.716 Atom Enerjisi Komisyonu temsil giderleri : 
Genel Sekreterliğin temsil giderleri karşılığı olarak 4 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Ağırlama Giderleri : 

16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri : 
Harcama seyri gözönümde tutularak bu maddeye 47 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama giderleri : 
Atom Enerjisi sahasında ilim ve iıdare adamlariyle tertiplenecek kurslara iştirak edeceik 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.723 Devlet Personel Dai'resi ağırlama giderleri : 
Geçen yıllar harcama seyri gözönıünde tutularak ağırlama giderleri karşılığı olarak 4 0 

16.724 MtT ağırlama giderleri : 
Hizmet icabı memleketimizi ziyaret edeceik olan yabamcı MİT mensubu delegasyonların 
242 500 liralık ödemek teklif edilmiştir. 

16.725 Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri : 
Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri için harcamaya göre bu maddeye 9 000 liralık 
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BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Bina Onanını : 

16.810 Başbakanlık bina onarımı : 
Teşkilâti'n işgalindeki binada gerektiği zaman onlarım yapılmak üzere 20 000 liralık ödenek teklif ê 

16.811 Atom Enerjisi Komisyonu bina onarımı : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Me'rkezimde mevcut labonatuvarların bakım ve onarımı içi 
edilmiştir. 

16.812 MİT bina onarımı : 
MİT binalarının onarımlarının sağlanması maksadiyle bu maddeye 337 500 liralık ödenek teklif e 

16.813 Basın - Yayın G-enel Müdürlüğü bina onarımı : 
Teşkilâtın işgalinde bulunan binalarda yapılacak onarını giderleri için 10 000 liralık ödenek teklif e 
MAKİNA-VE TEÇHİZAT ONARIMI : 
Başbakanlık : 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Arşiv (remel Müdürlüğü fotoğraf atelyeski.de 'mevcut cihazların onarımı için 3 000 liralık ödenek tek 

16.821 Atom Enerjisi Komisyonu makina ve teçhizat onarımı : 
Atom Enerjisi Komisyonu hizmetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın onarımı için 7 500 liralık 

16.822 MİT Basımevi makina ve te^k'zat onarımı : 
Basımevinde kullanılmakta olan makina ve teçhizatın vukuu muhtemel arızalarının onarımı için 2 
miştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
Enerji Sektörü : 

21.411 Etüt ve proje giderleri : 
Programa dâhil yapıların etüt ve proje giderlerinin karşılığı olarak bu maddeye (300 000) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu etüt ve proje giderleri (Bu para adı geçen K 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 278 sayılı Kanun ve 2 nci 5 Yıllık Plân 
lenmiş olduğu görevleri yeri ne getirebilmesi için, 1970 malî yılında, 278 s ayılı Kanununun 
bu Kurcumaödenmek üzere Başbakanlık Bütçesi (A/2) işaretli cetvelinin bu maddesine (20 500 
miştir. 

http://atelyeski.de
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ENERJİ SEKTÖRÜ : 
Atom Enerjisi : 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Programda yer alan yapı v e tesislerin yaptırılması amaciyle bu maddeye ( 10 950 00 

22.412 Teknik personel ücretleri : 
19'70 yatırım programına giren yapı, tesis ve büyük onarım, işlerine ait prioje ve ko 
için bu maddeye (470 000) li ralık ödenek teklif edilmiştir. 

22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Teknik personelin hizmet icabı yapacakları geçici görev yolluğunun karşılan ması ma 
ödenek teklif edilmiştir. 

HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacakt 

644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilâtın ihtiyacı için yaptırılacak binaların giderleri k 
nek teklif edilmiştir. Bu ödenek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacaktır. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

22.811 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım giderle 
nir.) 
Enstitü binası yapımı için (5 0 00 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
ENERJİ SEKTÖRÜ : 

23.411 Makina, teçhizat alımları ve oüyük onarımları : 
Çekmece Nükleer Araştırıma Merkezinde mevcut lâboratuvarlarin ve atelyele rin çeşitli 
lanması için (3 265 000) lira lık ödetıek teklif edilmiştir. 

HİZMET SEKTÖRÜ : 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilâtın makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
ödenek teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Yeni kurulan Devlet bakanla rı ile MİT için 'alınacak taşıtların bedeli kar salığı ola 
ödenek teklif edilmiştir. 
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EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (Bu para Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırıma Kurumumun, araştırma makina ve teçhizatının altaıması i 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLAKA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 

31.410 Başbakanlık Basımevi Döner S ermaye İstetmesi : 
852 sayılı Kanunla kurulan 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık Basımevi Dön 
mayesine mahsuben mezkûr Kanunun 3 neü maddesinin (A) fıkrası gereğine e 1969 malî yılı 
teklif edilmiştir. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN^ALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli (Bu paradan (2 000 000) lirası Türkiye Bilimsel ve Teknik 

1 —• 644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilât için lüzumlu gayrimenıkullerin kamulaştırılması ma 
2 — İkinci Meş Yıllık Plân h üküımlerine göre Türkiye Bilimsel ve Teknik A raştırma Kurumu 
öngörülen Sınai Araştırma Enstitüsü arazisinin, kamulaştırılmak üzere (2000000) lira; olmak üz 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 
II - Transferler 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
33.310 TRT Kurumuna işletme açığı i çin yapılacak yardımlar : 

Maddenin muhafazası için (1) li ra ödenek teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE YARDIMLAR : 

34.130 6821 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak (Atom Enerjisi Komisyonu Yardım Yönetm 
dımlar : 
6821 sayılı Kanuna göre yapılacak yardım karşılığı olarak (200 000) lira ödenek teklif edilmi 
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 

34.240 TRT Kurumuna : 
(Eğitim ve yurt dışı yayınlarının tesis ve işletme giderleri karşılığı : 
Radyo ve televizyonla yapılae ak •okul ve halk eğitimi ve yurt dışı yayın larının gerektirdiğ 
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karşılığı olarak bu maddeye (18 200 000) liralık ödenek teklif edilimiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKÜLLKRE ÖDEMELER : 
Kurum ve derneklere katılma, payı : 

34.721 Atom Enerjisi Komisyonu kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ile CENTO Nükleer İlimler Enstitüsüne yıllık katıl 
nek teklif edilmiştir. 

34.722 MİT kurum ve derneklere katılma payı : 
Maddenin muhafazası iyin 1 lir a teklif edifmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDİMLAR : 

35.621 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gereğince verilecek inönü armağanı : 
Maddenin muhafazası i e in (1) lira teklif edilmiştir. 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VL BHNZMRİ TLŞEK KCLLER 
Yemek yardımı : 

35.711 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve m 
olmak üzere) 
Başbakaniik memur ve hizmetlilerinin öğle yemeğine yardım karşılığı olmak üzere 

35.712 MİT Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak 
MİT memur hizmetlilerinin öğle yemeğine yardım karşılığı olmak tilere (19 6 970) lir 

35.713 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sa 
öğle yemeğine yardım olmak üzere : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemi erinin öğle yemeğin e yardım 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
Geçen yıl borçları : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerin e olan geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllardan doğma boreun ödenmesi için (J5 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edip de yılı içinde öd enemiyen borçların karşılanması için (20 000) liralık öcL.n 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 yılı Bütçesi cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (16 9 
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (71 100 000) lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
gösterildiği üzere (30 031 161) lira ki toplam olarak (118 129 307) lira ödenek teklif edilmiştir. 

1969 malî yılı bütçesine nazaran artış sebebi gerekçede arz ve izah olunmuştur. 

Böüıim 

(A/ l ) Cari harcamalar 

1969 1970 Fazfcüsı 

12.000 ,11 765 840 13 558 488 1 792 648 
13.000 1 960 325 2 209 000 248 675 
14.000 57 003 85 003 28 000 
15.000 142 506 225 005 82 499 
16.000 823 650 920 650 97 000 

Toplam 14 749 324 16 998 146 2 248 822 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 49 600 000 70 000 000 20 400 000 
23.000 400 000 1 100 000 700 000 

Toplam 50 000 000 71 100 000 21 100 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 30 000 001 30 000 001 
35.000 25 000 29 160 
36.000 2 000 2 000 

4 160 

Toplam 30 027 001 30 031 161 4 160 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilâtı (kuruluş Kanunu ile alınan kadroların karşılığı alınm 
hesap edilmek suretiyle (800 001) Ti. teklif edilmlişltir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak avans ödenmeleri liçin Maliye Bajkanlığınca yapıl 
(1) Tl. teklif edoiltmiiştiır. 

ÜCRETLER : 
12.210 Hizmetliler ücreti : 

1) 1969 yılı Bütçesinden 16 aded kadro kaldırılmış, 2) 1970 için 26 aded ikadro vorilmı 
odalı binanın 'ihtiyacı için talebedilmitetir. Ayrıca 11 odacı (400) liradan (450) liray 
seltilmiştir. % 35 zamlar müktesepleri düşük oluşu nazara alınarak % 20 den hesap 
(797 760) Tl. olarak tekMf edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
1969 dakıi (1 500) Tl. ücretli 8 aylık .1 aded proje hesapçısı kadrosu senelik olarak tekl 
(8 100) lira fazlası ile (64 800 01 ra teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) Tl. (teklif edilmiştir. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ :: 
12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli, personel ücreti : 

933 sayılı Kanunun teşkilâtlımıza yüklediği yeni'görevlerin ifası ve yıllık programların 
gili diğer (kararnamelerin tahmil ettiği hizmetlerin sağlanması, içtin yeniden pcırsonel al 
iiıle mevcut personele, 1970 yılında yapılacak ücret ayarlatmaların! ıkarşıılamialk üzere 1 
pılaması zaruri görlülmüş, bu sebeple madde ödeneği (9 456 000) lira olarjak teklif edilmiş 
Esasen, 1969 malî yılı 31 . 7 . 1969 itibariyle 5 aylık fiilî ödeme, (3 940 000) Miradır. Ayl 
ınuabtadır. Bu ödeme seyrine göre, (800 000 X 12) ıslenolik ödeme (9 600 000) 1'İraya baliğ 
ve samimiyetini ortaya (koymaktadır. 

12.262 Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleşmesi personel ücreti : 
Antalya, Muğla ve İzmir illerinde kurulacak 3 pilot bölge personelinin ücretleri karşılığı 
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SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre olup mevcut 45 çocuğa göre 45 X 10 X 12 = 5 400 Tl. tek 
12.320 Doğum yardımı : 

5504 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince doğum yardımı olarak (200) lira verilmektedir. Harcam 
(1 200) Tl. teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde mirasçılarına memurun son 
katı tutarı nispetinde memurun karısının ölümü halinde ise memura bir aylık tutarında ölüm yardı 
Vukuuna tabi bir ödeme olması dolayısiyle (2 000) Tl. teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sa 
sini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 '. 1962 gün ve 6/1214 sayılı K 
tedavi giderleri yönetmeliği gereğince tedavi ve cenaze giderlerini karşılamak üzere geçen yıla naza 
(60 000) Tl. teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. E 
ödemelerin % 14 e çıkması sebebiyle bu maddeye (225 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi gereğince iş kazaları ve meslek hastalıkları 
kümleri göz önünde tutularak (666 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI : 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
933 sayılı Kanunun teşkilâtımıza tahmil ettiği görevler ile Kalkınma Plânmm öngördüğü plân ve pro 
özellik mesai saatleri' dışında çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu maksatla fazla çalışacak personele 
maddesine tevfikan ödenmek üzere geçen yıl gibi (100 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanını kazanacaklara verilecek ikramiye 
teklif edilmiştir. 
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ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 

7237 sayılı Kanun gereğince Müsteşara ayda (500) Tl. temsil ödeneği verileceğinden (500 X 
teklif edilmiştir. 

12.730 99 sayılı Kanun gereğince verilen ödenekler : 
91 sayılı Teşkilât Kanununa ek 99 sayılı Kanunun 3 neü maddesi uyarınca verilecek öd 
geçen yıldan (75 000) Tl. noksaniylc (200 000) Tl. teklif edilmiştir. 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Geçen yıl harcama seyri gözönünde tutularak (2 375) Tl. teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(3 500) lira noksanı ile (25 000) lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) Tl. konulmuştur. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
G-eçen yıl harcama seyri ve sözleşmeli personel artışı göz önünde tutularak (100 000) Tl. öde 
Öğretim yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yapılacak kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluklarını karşılamak üzere 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Plân ve program uygulaması ile ilgili olarak Teşkilâtta görevli personelin yurt içinde y 
nu karşılamak üzere (125 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Harcama seyri göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (950) Tl. lık ödenek teklif e 
II - Yurt dışı yollukları 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış memleketlere plân ve program, konusunda gönderilecek personelin yolluk giderleri kar 
Tl, teklif edilmiştir. 
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12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici görevle yurt dışına gönderilecek sözleşmeli personelin yollukları karşılığı olarak (22 000) T 
edilmiştir. 
öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt dışına staj ve öğrenim maksadiyle gönderilecek personelin yolluklarını karşılamak üzere pers 
rine göre (35 500) Tl. noksaniyle (50 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara ve özellikle RCD ve AFET toplantılarına katılac 
üzere geçen yıldan (45 000) Tl. noksanı ile (50 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Plân ve program konusunda dış memleketlerde ve bilhassa RCD ve AFET ile müştereken araştırma 
yollukları karşılığı olarak geçen yıldan (25 000) Tl. fazlasiyle (120 000) Tl. teklif edilmiştir. 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI : 
Bölge plânlaması ve pilot projeler personeli yolluğu : 
Antalya, Muğla ve İzmir illerinde kurulacak pilot bölge personelinin yolluğu karşılığı (50 000) lira 
özel ihtisas komisyonları ve araştırma ekipleri yollukları : 
Görülen lüzum ve zarurete binaen bu maddeye yeniden alınmış ve (125 000) lira ödenek teklif edil 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Harcaima ıseyri ve artan iş hacmine paralel olarak personel sayısı ve 938 Sayılı Kanunla verilen 
tulursa ancak 50 000 liralık ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği duşünülımelktedir. 
Basılı kağıt (ve Ideftter alımları ve giderleri : 
Harcama seyrime Ve ,artan iş hasmına göre geçen yıldan (1 500) lira fazlasiyle (30 000) liralık ö 
Döşeme ve Idemiribaş iahmları ve giderleri : 
Harcama seyrine göre ve teşkilâtın mevcut döşeme ve demirbaş eşyasının tamiri, nioksanlarımn ikm 
zumılu malzememin temini için bu tertibe geçen yıldan (13.750) Tl. faizlasiyle (180 000) liralık ö 
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13.140 Yayın adımları 've giderleri : 
Aşağıda yazılı yayın alımlannııı sağ'laniması makisadiiyle harcama sieyrine artan iş hacım 
(22 500) lira fazlasi'yle (450 000) liralık ö'denek tekif edilmiştir. 

Lira Yıllık normal vaısati ihtiyaç 

100 000 Kütüphane için alınacak yayın ve abone bedeli 
150 000 İlki ayda bir basılacak plânlama dergisi, plân, program ve broşürlerin baskı ve 
•l'ÖO 000 Diğer baskılar için alınacak kâğıt, teksir 'mürekkebi mumlu kâğıt v.s. 

50 000 Telif tercüme ücretleri karşılığı cilt ve taşımaya ilişkin her türlü giderler 
50 000 Yabancı gazetelerde satmalınacak saMfeler bedeli 

450 000 

13.150 Yakacak alınılan ve giderleri : 
Halen işgal ettiğimiz binanın kalorifer yakıtı Dışişleri Bakanlığımca karşılanmaktadır. Ki 
fer Ikaizmrmm kalorifer yakıtı ve havagazı bedeli olarak 1969 da olduğu gibi 2 kazan X 25 
ton X 500 Tl. = İ20 000 '.+ 5 000 havagazı = 1(25 000 Tl. tutmaktadır. Ancak harcama se 
(geleceği düşünülmektedir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
«D» cetveline dâhil giyelceğâ müstalhak hizmetlilerin giyim atomları karşıılığı olarak (R) fo 
Igiöre hesalbedilerek '('25 OOO) Tl. teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
'Sarfiyat seyrine ıglöre (S 000) lir,alık ödenek teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

•Halen oturmakta olduğumuz ve kiralanan binanın şdhir suyu ihtiyacı ile içme suyu ve ba 
ıgöre ('312 500) lira fazlasiyle (80 000) lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Sarfiyat seyrine ıgöre ve kiralanan binaların durumu da nazarı itibara alınarak ıgeçen yıl 
lira teklif lediilmiiştir. 
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13.230 Aydınlatma giderleri : 
(Kiralamanı binanın 'aydınlatma 'giderleri ve baroama seyri de 'göz önünde tutularak geçen yıl sarfiyat 
lasiyle (ıl!2'5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
'Kiralamış olduğumuz yeni ibinanın cephesinin çimlenip çiıçeklendirilmıesi ile eski ibinia Ibahçesinin gi 
d'öfa geçen yıl açılan bu ıtertibe hareama seyri de nazara alıriarak 'geçen yıldan (250) lira faızılasiyl 
edilmişitir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
'Sarfiyat seyrine göre geçen yıldan (!2 '250) lira fazl'a'siyle (7 0O01) liralık ödenek teklif -edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

tkinci Beş Yıllık plân ve programların uygulanması ile ilgili olarak ve 933 sayılı Kanunun teşki 
ımıuyıaeieih'elalkıde kuEanıl'acaik postla pulları ve telgraf aicrfetheati lillie (kıaınıu ve özeli sektördeki sanayielilıeirıe 
de eğilim anketleri ve özel sektöre gönderilecek - özel sektör yatırım anketlerinin - gönderilmesi 
sinde kullanılacak posta pullarının da karşılanması maksadiyle artan iş hacmi ve sarfiyat seyri de 
göre (5 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
^Kiralanan yeni bina ile Kızılay'daki 13 odalı bir katın telefon ihtiyacı ve yukardaki maddedeki ge 
göz önünde tutulmak suretiyle geçen yıla göre (55 000) lira fazlasiyle (150 000) liralık ödenek tek 

13.430 Taşıma giderleri : 
Hizmetin aksamaması gayesiyle kendi tertiplerine ilişkin taşıma giderleri dışında yapılacak gide 
yıldan (750) İka fazlasiyle (15 000) Tl. teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Müsteşarlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Asgari sarfiyat seyrine göre (300) lira fazlasiyle (6 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Modeli itiba 
yıl daha yaşlanmış ve devamlı uzun sefer yapan ve bundan dolayı fazla yıpranan vasıtanın masraf 
edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Etüt ve projelerle ilgili çalışmalar için yurt içinde yıllık programların uygulanmasını yerinde gör 
lamak gayesiyle yapılan ilgili gezilerde kullanılan ve oldukça eski arabaların tamir, bakım ve yakı 
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liradan hesabedilerek konulmuş ise de geçen yıla nisbetle bir yaş daha alması ve bir AİD 
onarbin lira gibi1 masraf ihtiyar edileceği zaruri görüldüğünden (45 000) lira bir artışın 
rülerek' madde ödeneği (140 000) lira teklif edilmiştir. 
KIRA GÜDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Kavaklıderede 1968 yılında kiralanıp hizmete giren binanın yıllık kira bedeli (693 000 
çe .Komisyonunda yapılan genel •% 5 tasarruf sebebiyle (665 000) liralık ödenek kabul e 
noksan ödeneğin ilâvesi zaruri olduğundan gerçek yıllık kira bedeli (693 000) Tl. olara 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yanığından korunana ve Sigorta giderleri : 
Yangından korunma talimatı kapsamına giren gerekli malzemelerin alınması zarureti 
malzemenin temini gayesiyle (500) lira fazlasiyle (10 000) liralık ödenek teklif edilmişt 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi icabı tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmişt 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide 
7126 sayılı Kanunun (Sivil müdafaa Kanunu) hükümlerine göre maddeye (1) liralık öde 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
Personel eğitimi ve personel kursları ile ilgili olarak daireler başkanlıklarının teklifi üz 
ve eğitim giderlerini karşılamak üzere madde ödeneği (27 500) lira fazlasiyle (75 000) 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Giderleri • Eıtüd ve Proje giderlerinden karşılanacağı için tertibin muhafazası maksadiy 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ : 
•Bölge Plânlaması ve Pilot Bölge Projeleri giderleri : 

15.411 Büro giderleri : 
1969 Ağustos içinde çıkarılan kararnameye göre üç. bölgede Çukurova, Antalya ve İzmi 
programı ile kabul edildiği üzere muhtelif bölgelerde kurulacak mahallî teşkilâtı ihtiy 
için (225 000) lira teklif edilmiştir. 
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15.412 Ulaştırma giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
'Tertibin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.414 Kira bedeli : 
Tertibin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.416 Malzeme alım ve giderleri : 
Tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

15.419 Diğer alım ve giderler : 
Tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TANITMA GİDERDEKİ : 

16.310 Plân ve yıllık programların tanıtıma ve uygulama giderleri : 
91, 99, 340, ve 933 sayılı kanunların teşkil âtlımıza tahmil ettiği görevleri ezcümle plân ve yıllık p 
viyede tanıtılması ve yatırımcı idarelerin plân hedeflerine ve yıllık programlara uygun çalışabilm 
tanıtma ve toplantı giderleri ile yıllık programların koordinasyonu, uygulama ve izleme giderlerini 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 
Açılması zaruri görülen dış fuar ve sergiler için (250 000) Tl. teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

İkinci Beş Yılblk Plânın uygulanması ve 1970 yılı progıraınılamyle ilgili nı-em']e kçitimizle yapılacak 
tılara katıllaca'kla.rın ikamet, yemek ve yurt içi giderleriyle; yol masrafları ülkekırince kaılşılanan 
ağırlama, konuklama ve yurtiçi gezi gijide.ı'leni ve uluslararası toplantı lard'a yapılacak mûtat 
(100 000) liralık ödenek teklif edıilımtiştir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri : 
RCD ve AET veya uluslararası' toplantılara katılmak üzere yurt dışına glild-ecek personelin yoll 
ya katılntamn zaruri (kıldığı giderileni karşılamak üzere geçen yıldan (82 500) Tl. noiksanı %e (60 
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TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ: : 
16.710 Temsil giderleri : 

Temsillin gerektirdiği giderlerim iş durumu ille mütenasip olarak aırtmjası ve senelik .sarfi 
ıçen yılnı aynı olaıilak (19 000) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
İkindi Beş Yıllık Kalkınma Planınım üçüncü uygulanma yılımda, plân ve program çalışma 
bancı im'emleketler temsiilcliıleııine ve 'misafirlere, 'geleııefcleır ve davetin şümullüne göre 
ilerle verileıcdk hediye, (taşımla ve ziyafetin gerektirdiği giderleri karşılamak üziere geçen 
edilmiştii'. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Bina onarımı : 
Teşkil âtı mızca kiralaman hizmet binasının 'kirabyan tarafından) mutad: oümıyan! ve hizm 
muz mıerkez binasında yapılacak boya, badana ve onanum! işlerinin; yaptırılmasını karşılam 
fliıra ödenek telklıif edülmliştir. 
Makina ve teçhizat onarımı : 
Teşküâtıımızca kiralanan binada mıevcut asansör balkım, üereitii, Ikalörifor kazanı bakım 
ımaza hibe edilen makinaların balkım ve onanım ımaısrafilaranı karşılatmak üzere (4 250) ılir 
tir. 

(A/2) Yatının harcamaları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
KALKINMA FONU : 
Eltiitü fye £roje güderleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının üçüncü uygulama yılında, Plânın uygulama düzeni 
leketimizin ekonomik ve sanayi gelişmeleriyle ilgili olarak 1968, 1969 ve 1970 programı 
liyetlerinin müessir bir şekilde yürütülmesi gayesine matuf Teşkilâtımız bütçesi içinde y 
(59 100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Tekniik ve teözleşnael peröonel ücretleri : 
933 sayılı Kanunun Teşkilâtımıza yüklediği yeni görevlerin ifası ve yıllık programların 
ilgili diğer kararnamelerin tahmil ettiği hizmetlerin sağlanması yeniden teknik- eleman 
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Ieri ile mevcut pereionele, 1970 yılında 340 ve 93'3 sayılı kanunlara göre sözleşme ile çalışanlara ve 
malarını karşılamak üzere 1969 ödeneğinim (9 300 000) lira alarak teklif edilmiştir. 

21.113 Teknik ve sözleşmeli personel geçici görev yollukları : 
1969 yılı butçeimize konulan (1 OOO 000) lira ödenekten yaklaşık olarak aylık (86 000) Tl. harc 
çe dönemi için (570 000) Tl. kalmaktadır. Aylık harcamanın (86 000) Tl. olduğu düşünülecek olu 
Tl. smna ihtiyaç olacaktır. Hizmetin bugüne kadar olan seyri de bu rakamın altına d'üşmiyece 
(100. 000) Tl.'lık aktarma yapılması zarureti şimdiden kendisini hissettirmekte okluuğndan 1970 
manın (1 600 000) Tl. olacağı 'düşünülmekte ve teklif edilmektedir. 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
1970 yılında Teşvik ve Uygulama Dairesinin geniş çalışmaları imkânını verebilmek için Xerox v 
anakinasınm alınmasının lüzumlu olduğu Ikararlaştırilmış bulunduğundan ve ayrıca alınan telefon 
ödenek tekili fediimiıştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
I aded Müsteşarlık makamı için 4 X 2 binek tenezzü'h şasi 
3 aded kaptıkaçtı şehir dışı 4 X 4 Turizm proje bölge hizlmetleri için 
3 aded kaptıkaçtı şdhir içi 4 X 2 Müsteşar ve daire hizmeti erli için (600 000) lira teklif edilmiş 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer (harcamaları 
II - Transferler : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.110 İhracatı ve turizmi geliştirme, program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idareler üe, kam 

tarma ve ödemeler : 
Geçen yıl konulan (30 000 000) lira Ödenek aynen teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

Tertibin muhafazası için (d) lira teklif edilmiştir. 
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35J00Û SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YA 

35.710 Yardımlaşma isanldığma (memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak üzere) : 
'Teışkilâtümız memur ve .Büteje Kanunu ille konulan «D» cetveli mevcuduna göre hesalbedil 
miştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen yıllar borçları : 
öfeçen yıllar borçları karşılığı olarak (500) liralık ödenek teklif edilmiştür. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçları tertibinldeıı tahakkuk eldecek borçların karşılığı olarak ( 
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Cari harcamalar 

GEREKÇE 

Danıştay Başkanlığı 1970 malî yılı Bütçesi «Cari harcamalar» için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (15 50 
ları» için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (55 000) lira ve «Sermaye teşkili ve transfer harcamaları» için d 
rildiği üzere (140 250) lira M, toplam olarak (15 703 570) lira teklif edilmiştir. Buna göre zam ve tenzillerin taallûk e 
rekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLİKLAR 

12.110 Aylıklar : 
Bu maddeden geçen yıla nazaran (311 405) lira fadaisiyle (7 5513 0780 lira teklif edilmiştir. 
Artış; üst dereice aylık alanların adedinin fazlalaşmasından ileri gelmiştir. 

Lira 

4 9127 '200 125 . 4 . 1Ö6I2 tarih ve 44 sayılı, '24 .112 .1'9'04 tarih v« 5121 sayılı kanunlarla alınan kadrola 
448 '200 242 sayılı Kanun gereğince üst derece alanların yıllılk tutarıdır. 
!96 $50 19170 yıllının değişik aylarında üst derece alacakların yıllık tutarıdır. 

1-8)2 800 •% 35 zamma talbi olmıyarafc '242 sayılı Kanun gereğince (100), (200) Te (300) lira tazm 
ışitli aylarında alacak olanların yıllık tutarıdır. 

5 »027 050 
1 898 '028 1203 sayılı Kanuna ıgöre yapılan % 3'5 izam. 

7 593 678 Aylıklarını zamlı yıllık tutarıdır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu maddeye 'bilâhara aktarma yapılabilmesini temin maJksadiyle (1) lira konulmuştur. 
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ÜCRETLER : 
12.210 Hizmetliler ücreti : 

Kadro Bir -aylık Bir yıllık 'Zamlı yıllık 
adedi tutarı tutarı % 35 zammı tuitarı 

148 70 000 840 000 2İ>4 000 1 1«4 000 

1. —• 1.969 yılı Bütçe Kamımı ile verilmiş oi'an. ())) cetveli kadrolarımızdan (.1 elektrikçi 
1 aded santral memuru, 2 aded dağıtıcı ve 1. asansöreü ustası) kadrolarını işgal eden cle 
ması sebebiyle yapılamıyan intibak ter fil erini sağlamak ve gerekse kendilerine 7244 say 
üst derece ücret verilmesini temin maksadiy.ie bu kadroların, yükseltilmesi zarureti hâsı 
2. — Başkanlığımız iş ha.emı günden güne artmakta ve .1969 yılı [Sütçe Kanunu ile alma 
gelmemektedir. Karar yazma işlerini sürate kavuşturmak bakı m unlan (2) aded 11 dere 
cut kadrolarımıza ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 
o. — Bü'tçomizin 35.710. 'maddesinden memur ve müstahdemlerimizin öğle yemeklerin" 
Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına. (100 050) lira ödenek verilmekt 
de kurulmuş bulunan lokantamız işletilmektedir. Lokanta hizmetlerinin 'aksalıİmadan 
aded yemekhane hizimetiisi kadrosuna 2 aded daha ilâve edilmesi ve 1 aded (400) liralık 
rureti hâsıl olmuştur. 
4. — Hizmet işlerinde kuil'anıhııak üzere Başkanlığımız emrine tahsis olunan 1 adod hiz 
bir şoför kadrosuna ihtiyaç vardır. 
Bu durumda geçen yıl ödeneğine nazaran (108 540) lira faz 1 asiyi e ( i lo4 000) lira tekli 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

Gerek boş bulunan kadrolarımıza yeniden tâyinler yapılmış bulunması sebebiyle, gerekse 
(5 000) lira fazlasiyle (55 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne ailmarak (5 000) lira, aynen teklif edilin iştir*. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne 'alınarak (15 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
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Tedavi ve cenaze giderleri : 
1969 yılı Bütçe Kanununun 37 ne i maddesiyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükü 
dar (D) cetveline dâhil hizmetlilerin resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yatarak vey 
vi ücretlerinin ve teclavi edilmekte iken ötenlerin cenaze masraflarının kurumlarınca karşılanacağı hü 
yıl ödeneğinden (5ü Uüü) lira fazlasiyle (160 000) lira teklif edilmiştir. 
Emekli (keseneği karşılıkları : 
521 sayılı Kanuna bağlı cetvellerdeki aylıklar ve (D) cetveli ile alınacak hizmetlilerin yıllık ücre 
üzerinden hesaplanmış, ve gelçen yıl ödeneğine nazaran (713 681) Mra faizlasiyle (1 2411 000) lira t 
Fark ; emekli 'keseneklerinin % 6,5 dan % 14,5 ğa çıkarılmasından dleri gelmiştir. 

TAZMİNATLAR : 
521 'sayılı Kanun gereğince verilen tazminatlar : 
Geçen yıl harcamaları gözü nüne alınarak (269 400) lira aynen teklif edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
Yabancı dil ikramiyesi : 
Greçen yıl ödeneği tolan (31 000') 'lira aynen teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 
521 ve 886 sayılı Kanunlar gereğince verilen ödenekler : 
Geçen yıl ödeneğinden (66 800) lira faizlasiyle; (3 814 320) lira teMif edilmiştir. Artış; 1190 sayılı 
sebebiyledir. 

YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları 
Yönettim Yollukları : 

12.811 Sürejkli görev yollukları : 
Gelçen yıl harcamailan gözönüne alınarak (1 900) 'lira aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Göçen yıl harcamaları gözönüne alınarak (1 500') lira nöksaniylıe (8 000!) lira teklif edilmiştir. 

Diğ'er Yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Gle'çen yıl harcama'ları gözönüne alınarak (250) lira faz! asiyle (5 000) lira teklif edilmiştir. 
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II - Yurt dışı yolulkları 
Öğretim yolluMan : 

12.872 Yurt dışı feongre Ve konferans yolluğu : 
Geçen yıl harcamaları gözönürıc alınarak (9 000) lira. n'oksaniyle (10 000) lira teklif e 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Bu yıl bir mıeslek mensubumun y ııi't dışına, gönde rilebdlmesi için geçen yıl ödeneği olan 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Geçen yıl harcamaları gözönünfe dhnarak geçen yıl ödeneğinden (I 250) lira mıo'ksamiyle 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları vo giderleri : 
521 Sayılı Kanunla kurulan Tasnif ve Yayın Bürosunca, öteden beni devamlı ,ola,uık ya 
yıl esaslı değişiklik yapılması ve .hacmimin genişletilmesi kaı-arlaştırıİmiş ve içtihada 
^dergide ycır almasını sağlamak dçin ker sayıdaki forma adedinin 22 deın 35 e çıkarılma 
laoaik ibüyük >ebaıtltaıki kâğıt sarfiyatının da buna göre artacağı göz önüne alınarak geçen 
sıiyle (65 000) lira teklif edilmiştir. 

13,130 Döşemle ve deamırlbaş alkmilıairı ve güderleri : 
Danıştay kumlusunun, yemi Danıştay IKamıuınu 41e % ıGO oranımda genişlemiş bulunmas 
ve hizmetli (kadrolarımın arıtmış olması sebebiyle döşeme ve demirbaş eşya ihtiyacı peyd 
velce lallımiam ödeneklerle fcarşılıanamıyaın demirbaş ve döşeme ihtiyacının kısmen sağlanm 
ran .(17 000) lira noksanfiyılje (40 000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın lataafları ve giderleri : 
5.21 ısıayılı Danıştay KJamıuınlu gereğince teşkil edilen tasnif ve yayım bürosunca, öteden 
Kararlar Dergisinin baskı sekilinin değiştirilımıesi ve hacminim genişletıikmesi kararlaştı 
baskı ücretinin lartanıası, bu dergide yayınlanacak ilmî makale ve etütlere ödenecek teli 
kitap ihtiyacımın fazüalaşmıası ve devamlı olarak abonesi brulıunidnğumjuz yayınlarım art 
nazanam (21 300) lira fiazlasiyle (65 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 YalkJaoaik alltoııllları r e güderleri : 
Geıçen yıl nareaımıaİJarı göz önüme lalınarak (1 500) lira nofcsaniyile (65 000) lira teklif 
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13.160 Hizmeti giyim alımları ve gidenleri : 
Danıştay anüstahdemlerindein palto .alacakların az olması sebebiyle ve yapılanı miat hesaplarına göre, 
zaran (8 058) lira noksaniyle (26 080) lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
-Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (4 500) lira noksaniyle (5 000) lira fteklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 &u giderleri : 
Geçen yıl harcatmaları göz önüne lalınaraik !(4 000) lira mıoksaniyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne «alınarak (2 250) lira noksaniyle (12 000) lira telklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne ialıınarak geçen yıl ödeneğine nazaran (7 500) lira njoıksaniyle (40 

13.290 Diğer yönetimi giderleri) : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alımarak (750) lira nolksaniyle {4 000) lira teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak '(4 000) lira ınioksaniylle (34 000) lira teklif ^edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

Geçen yıl harcamaları göz önüno 'alınarak bu yıl geçen yıl ödeneğine nazaran 4 500 lira noksaniyle 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Başkan ve Başkanım Sözcüsü taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yeniden Tahsis olunan bir aded hizımet arabasının yakıt ve tamir masrafları da göz önüme alınara 
lira teklif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Kira bedeli : 

Geçen yıl Bütçe Plân Komisyonunca, tasarruf ımaksadı ile % 5 indirim yapılmış olduğundan 1969 y 
30 000 liranın 'sağlanması Maliye Bakanlığına yazılmıştır. Hakiki ihtiyacımız, mukaveleısi gereğince 
geçen yıl ödeneğinle nazaran 30 000 lira fazlasiyle 600 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
L Devlet tarafından kullanılan binaların yanığından korunması hakkımdaki talimatın 46 
deki listelerinde gösterilen iaraç ve 'gereçlerin alınmasını âmirdir. 
2. Başikanlığıınıızın işgalindeki binalarda yangın vukuunda .kullanılmak üzeıre 11 aded y 
duğu tesbit 'edilmiştir. Ancak, bunlardan bu yıl için 'bir kısmının alınabilmesini temin m 
lira aynen teklif edilmiştir. 

ADALET HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
14.210 Adlî müzaheret gi'derleri : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak geçen yıl 'ödeneğinle nazaran 7 084 lira noksa 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Seferberlikte, icabında bu maddeye aktarma yapılabilmede üzere (J) lira teklif olunmuştu 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğüm 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide 

1. 7126 sayılı Kanun ve bu kanuna müsteniden çıkarılan [6 - 3150 sayılı tüzük hükümler 
servislerine ait 'malzeme ve teçhizat, «hizmet malzeme ve teçhizatı» ve «personele ait şa 
2. ûBir yılda karşılanması mümkün olmıyaıı ıbu ihtiyaçlarımız (muhtelif yıllara bölünerek 
suretiyle temin 'edilmektedir. 
3. Ancak, ihtiyacımız olan bâzı ilâçlar, yünlü malzeme ve yiyecek stok edildikte zama 
zemelerin ziyama meydan verilmemek imıaksadiyle mubayaa olunmamakta ve lüzumund 
(1) lira konulmuştur. 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (9 500) lira aynen teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak bu yıl geçen yıl ödeneğine nazaran (1 200) 
miştir. 
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BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onanımı : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak geçen yıl ödeneğine nazaran (500) lira noksaniyle (9 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI (A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.612 Taşıt alımları : 
Başkanlık makam arabası istifadesi gayriikabil bir şekilde eskimiş olduğundan, yeniden bir maka 
için (55 000) lira teklif edilmiştir. 
II - Transferler : 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ BEŞEKKÜLERE YARDIMLA 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müstahde 
dım) : 
Memur ve Müstahdemferin % 60 ma yılda 230 gün hesabiyle ve 125 er kuruştan öğle yemeklerin 
geçen yıl ödeneği olan (100 050 } .lira aynen teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
1967 ve 1968 (malî yıllarına aidoiup , malî yılları geçtikten sonra faturaları Başkanlığıımıza intikal 
Müdürlüğüne aiıt 13.420 telefon giderleri! maddesinden (7 500) lira ve Ankara Elektrik İşletmlesinıe 
sinden ide (10 000) lira İki ceman. (17 600) lira seneleri bütçelerinde ödenek bakiyeleri bulunmadığ 
mesi ikabdl olamamıştır. Bu borçların ödenebilmesi ımalksaıdiyle bu maddeden (17 600) lira teklif e 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
1967 ve 1968 malî yıllarına aidoiup, malî yuları geçtikten ısonra faturaları Başkanlığımıza intikal 
tanelerce yapılan tedavilerine ait, 12.340 tedavi ve cenaze giderleri maddesinden (22 600) lira 
bakiyeleri bulunmadığından aktarma suretiyle ödenebilmesi mümkün olamamıştır. Bu borçların 
diyle, bu maddeden geçen yıl ö deneğine nazaran (22 599) lira fazlaısiyle (22 600) lira teklif edilmiş 
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G- E E E K O E 

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1970 malî yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
zaran (9 667 492) lira fazlası ile (30 000 000) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde yaz 
(600 000) lira noksanı ile (3 400 000) lira, sermaye teşkili ile transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
ran (1) lira fazlası ile (189 590) lira olmak üzere toplam olarak 1969 yılına göre (9 067 493) lira fazlası 
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 'kuruluşuna dair 53 sayılı Kanımda gösterilen faal ve (L) 
bütçeye (3 250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Devlet İstatistik Enstitüsü (D) cetveli ücretli kadrolarının ücretleri olarak bütçeye (6 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Enstitünün icra etmekte olduğu çeşitli anketlerin organize, tasnif ve kodifikasyon işlem 
dam edilecek personelin ücretlerini karşılamak üzere madde ödeneği (58 320) lira olara 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Gerek cari program ve gerekse -sayım ve 'anketler dolayısiylie Enstitüde istihdam edilen 
lâtları ile yapılan anlaşmalar gereğince verilecek sekreter, daktilo ve yardımcı personelin 
(60 750) lira ödenek teklif ©dil mistir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Binamız elektrik donanımı yeni elektronik istatistik makinalarrnın da ilâvesi ile halen 800 
ruma gelmiştir. Enstitümüz elektrikle çalışan ve maliyeti ikâme değerine göre (65 000 
henüz tamamlanmamış bulunan elektrik tesislerinin, noksanlarının giderilmesi, yeniden 
-montesi, tevsii ve tadili, elektrik iç tesisat Yönetmeliği ve fenni şartnamesi ahkâmı gere 
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için bir elektrik mühendisinin yönetiminde yeteri kadar teknik personelin istihdamına zaruret vardır. 
kümlerine göre istihdam edilecek teknik personelin ücretleri olarak maddeye (100 000) lira ödenek t 

işçi ücretleri : 
1. — Enstitü matbaasının 80 işçi kadrosunun toplu sözleşme gereğince ortalama (36,13) lira üzerinden 8 
2. 6772 sayılı Kanuna göre (52) gün ek ödeme : 80 X 52 X 36,13 = 150 300 
3. (21 000) saat fazda çalışma ücreti, 931 sayılı Kanuna göre % 50 zam ilâvesi ile ortalama sa 
'21 000 X 6,77 = 142 170. 
4. Toplu iş sözleşmesi gereğince (80) kişinin (120) çocuğuna ayda (10) liradan çocuk zammı : 12 
5. Toplu sözleşme hükümlerine istinaden işçilere geçinme endekslerine göre tahminen mevcut yevm 
yapılacak zam tutarı : 
1 054 996 + 150 300 + 142 170 = 1 347 466 X % 10 = . 134 746 
1 054 996 + 150 300 + 142 170 + 14 400 + 134 746 = 1 496 612 liranın işçilere ödeneceği hesapl 
Mevcut (80) aded kadrodan bâzılarının yıl içerisinde istifalar dolayısiyle kısmen münhal kalacağı, iş 
rinde gündelik ödenmiyeceği d'üşünüılcrek maddeye (1 150 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Çocuk zammı : 
Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşuna dair 53 sayılı Kanunda gösterilen maaşlı kadrolarda istihda 
ısayılı Kanuna göre çocuk zammına müstehak olanların çocuk zamlarını karşılamak üzere madde ödene 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanuna göre memurlara doğum halinde yapılacak (200) er lira doğu'm yardımlarını karşı 
(2 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanuna göre Enstitü maaşlı memurlarının faal görevde iken vefat etmeleri halinde ailelerin 
daki ölüm yardımlarını karşılamak üzere madde ödeneği (5 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
7351 sayılı Kanuna göre rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören personelin tedavi masrafı!arını karşıla 
nazaran (85 000) lira fazlası ile (125 000) lira ödenek teklif edilmiştir. «D.» ve «E» cetveli persone 
kurumlarınca karşılanması madde ödeneğinin persıonel nisıbetine göre artırılmasını zaruri kılmıştır. 

12.350 Yakacak zammı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Bu maddeye (1 178 986) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Bu ödenekle 12.110 ve 12.210 ncu maddelerde ödenekleri belirtilen maaşlı ve «D» cetvel 
göre Emekli Sandığına ödenmesi icabeden; 1101 sayılı Kanuna istinaden % 14 nislbeti 
ödenecektir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Bu maddeye (138 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu Ödenekle 12.270 ve 12.280 nci 
sonel ile işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumları Kanununa göre % 12 nispetinde işvere 

12.410 Sayım ve anketlerde çalışacak enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti : 
İnşaat, tarım, turizm, ticaret, sanayi gibi sektörlerde husule gelecek teknik gel hinci er 
larının aşağı yukarı günü gününe izlenmesi için yapılacak anketlerin sonuçlarının süra 
'betmeden ilgililerin istifadelerine (Sunulması gerekmektedir. 
Kaldı ki Enstitü 1970 yılında iki büyük sayımı icra etmek zoruııhığundadıır. Gerdk bu 
gidecek elemanların vazifelerinden ayrıldığı sürece çalışma programına göre zamanın 
'hazırlık çalışmalarının ve gerekse bu iki büyük sayımın'değerlerini kaybetmeden süratl 
tü personelinin yapacağı fazla çalışma ücretlerini karşılamak üz'ere maddeye (1 350 00 

12.420 Yüksek istaıtisttfk Şûrası üyeleri huzur ücreti : 
Madidenin muhafazası içiin (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.590 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
53 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilen malana zamlarının aylık miktarı, 
maktadır. 1970 yılında Genel Nüfus ve Genel Tarım sayımları nedeniyle Tasnif Şube 
gerektiğinden halen ödenen makina zammı miktarının da artacağı düşüncesiyle madde 
fazlası ile (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil sınavında başarı gösterecdk 
(1 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.620 Sayımda çalışacak enstitü memur ve hizmetlilerine verilecek sayını ikramiyesi • 
1970 yılında yapılacak Gıenel Nüfus ve Bina Sayımı ile Genel Tanm Sayımı mı ı hazırlık 
şmda çalışacak 400 Enstitü elemanına bir defaya mahsus olmak üzere 3 maaş tutarın 
(400 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.730 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince verilecek ödenekler: 
Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşuna 'dair 53 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde gösterilen 5 
yılında münhaıllerde nazarı dikkate alınarak madde ödeneği geçen yıla nazaran (75 000) lira fazl 
teklif ledilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
'Enstitüye hariçten tâyin olunacak persion'cl ile Enstitü bünyesi içerisinde böl geleraırası yapılacak tâ 
göre Enstitüden em'ekliye ayrılacakların ikametgâh bölgelerine kadar 6'245 sayılı Kanuna istinaden 
necektir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Sayım ve anketler dışındaki ist'atistdkî bilgilerin toplanması için mahalleri dışına geçici görevle gidec 
takip memuru ve fiyat tesbit imemuru gibi daimî seyyar hizmet ifa edenlere 6245 sayılı Kamumu 
min edilecek serbest otobüs kartı bedellerini karşılamak üzere madde ödeneği (9 500) lira olarak 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
'Maddenin muhalazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
'Maddenin nuuhafazası için (1) lina ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
7351 sayılı Kanuna istinaden rahatsızlıkları sebebi ile sıhhi kurul tarafından imahalleri dışında t 
ımemıurlann 6245 sayılı Kanuna göre tedavi yerlerine gidiş dönüş ve yol masraflarını karşılamak ü 
lira olarak tleklif edilmiştir. 

12.853 Yurit dışı geçici görev yolluğu : 
1970 yılında toplanması karar altına alınan istatistik ve istatistikle ilgili 10 toplantıya tasarnuf 
iştirak edilmesi planlanmasına rağmen bir kişinin yevmiyeleri ve uçak masrafları asgari (5 000) 
bu iş için (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.854 Yalbanıcı uamiaaıîliarla yardımcıları yurit dışı geçici görev yoluğu 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yoluğu : 
AID, OEOD, IMEiSCO gibi teşkilâtlarla varılan anlaşmalaır gereğinde Amerika'da 10, Almanya, F r 
da ikişer ollmıalk üzere 18 aded daimî burs temin edilmiş, temin edilen bu burslardan tam olarak i 
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rramıa göre 1969 yılında 4489 sayılı Kamuma istinaden staj görmek üzere adı geçen m 
da dönecek, bunların yerine yenileri gönderilecektir. 
Bir kişinin Amerika yolculuğu (7 500) liraya, Fransa (3 250) liraya, İngiltere (3 50 
ı(3 100) liraya mal olmaktadır. Bu hesaba göre staj için yabancı memleketlere gidec 
(7 500 X 20) + (3 250 X 4) -f (3 500 X 4) + (3 350 X 4) + (3 100 X 4) — 202 
i (150 000) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı (kongre ve [konferans yoluğu : 
1970 yılımda toplanması kararlaştırılan istatisltik ve istatistikle ilgili milletlerarası 
temsilen delege olarak katılacak personellin yolluk ve yevmiyelerini karşılam,alk ü 
(teklif edilmiştir. 

12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memur ve hizmetlileri yolluğu : 
1962 tarihli ve 53 sayılı Kanuna göre 1970 yılında Genel Tarım Sayımı ile Genel Nü 
dir. Bundan başka 2 nci Beş Yıllık Plân ve buna muvazi olarak Enstitünün hazırladı 
dilimine ait öngörülen hususların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ile alınacak te 
edilmesi için yapılacak anketlerde merkezleri dışında görev alacak Enstitü memur v 
karşılamak üzere maddeye (2 250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

İÎİ000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Enstitünün cari kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere madde ödeneği (70 000) lira o 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri: 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Açılmış bölge müdürlükleri ve mahallî büroları ile merkez ihtiyacı olan masa, sandal 
gibi büro malzemeleri ile döşeme ve demirbaşa ilişkin giderleri karşılamak üzere ma 
edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Enstitünün normal cari yayınlarının ihtiyacı bulunan kâğıt, cilt, ambalaj malzemele 
isair gibi neşriyatın satınalmmaları için maddeye (100 000) lira ödenek teklif edilmiş 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
* Enstitünün yakacak ihtiyacı ile yakacakla ilgili sair masraflarını karşılamak üzere 

edilmiştir. 
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13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (10 250) Lira fazlasiyle (53 000) lira ödenek teklif edilmiştir. B 
metlilerinin elbise, palto, ayakKabı, iş gömleği ve tulum ve ihtiyaçları karşılanacaktır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
Enstitünün ihtiyacı olan bayrak, resmî mühür, kaşeler, sürahi ve musluk gibi zaruri ihtiyaçların 
(2 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Enstitümüz bina ve bahçesinde kullanılan şehir suyu ile personelin içme suyu De bölge müdürlük 
mak üzere madde ödeneği (25 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Enstitünün merkez ve taşra teşkilâtının temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere madde öden 
lif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Enstitü merkez ve taşra teşkilatının cereyan bedelleri ile matbaa ve tasnif makinalarmın sarf e 
karşılamak üzere madde ödeneği (260 000) lira olarak teklif edilmiştir. Ayrıca Enstitü binasınd 
sans ve 1 000 aded normal ampullerin uzun süre kullanılmaktan mütevellit normal zayiatlarını g 
nisibetinde ampul, keiza buna ilişkin kalome, starter gibi zaruri malzemeler ve tesisat üzerindeki t 
ter ve bunların tamamlayıcısı ana ve tali tabloların bakım, onarım ve malzeme masrafları karşılan 

13.240 Bahçe giderleri : 
Teklif edilen (15 000) lira ödenekle geçen yıla göre bir hayli genişletilmiş olan Enstitü bahçesinin 
gerekli malzeme satınalınacaktır. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Memur alma ilânları, bilirkişi ücretleri, baca ve kanal temizleme gibi genel yönetimle ilgili masraf 
ödeneği (2 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Ensitıitü merkez ve taşra teşkilâtının posta ve telgraf giderlerini karşılamak üzere madde ödeneği 
edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
10 hatta çıkarılmakla kapasitesi artırılan Enstitü telefon santralının bakımı, telefon konuşma ve 
onarım ve malzeme ihtiyaçları, bölge müdürlüklerimizin telefon konuşma ve abonman ücretlerini 
neği (76 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
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13.520 Hiamet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Enstitüde mevcut 8 aded aracın işletme ve onarma masraflarını karşılamak üzere bu 
mistir. 

13.610 Kira bedeli: 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (26 000) lira fazlasiyle (140 000) lira ödenek teklif e 
ve yeni kurulacak bölge müdürlüklerinin kira bedelleri ile bunlara ilişkin masraflar 

14,000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gi 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Kontenjan sayısı 16 olan .burslu öğrencilerin ayda (350) lira burs ücreti ile burs yö 
sair harç masrafları ile tedavi giderlerini karşılamak üzere maddeye (70 000) bra ö 
350 X 12 X 16 = 67 200 burs ödeneği 

2 800 sair masraflar 

70 000 

14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri : 
1970 yılı içinde yapılacak çeşitli işler için kullanılacalk malkina kartı ve CONTİNUO 
şılamak üzere madde ödeneği (500 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.542 Sayım ve anketler giderleri : 
53 sayılı Enstitü Teşkilât Kanunu gereğince 1970 yılında genel niüfus ve mesken sayım 
inektedir. Bu saymaların icrası içlin enstitü dışından istihdam edilecek personelin yol 
ihtiyacı olan malzemelerin temini, sayımlar için Mralanacaik vasıtaların ücretleri, pos 
titünün cari anketlerinin programdan gereğince yürütülebilmesi için maddeye (10 6 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bu maddeye 'geçen yıl ödeneğinin aynı (38 000) lira teklif edilmiştir. 4489 sayılı K 
fer edilmelk üzere Amerika ve Avurupaya gönderilımiş bulunan 3 personelimizin Baka 
tahsisatları ile maaşları arasındaki farkların, tahsil, kitap ve sair masrafların ödeıume 
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14.581 Büro giderleri : 
Daha evvel Amerika Birleşik) Devi etlerinin özel proje fonundan alman malzeme bedellerini karşıl 
(10 000) I r a teklif edilmiştir. 

14.582 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin 'muhafazası içlin (1)' lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
Maddenin muhıafazası için (1) 'lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.584 Kira bedeli : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.586 Malzeme alım ve giderleri : 
Daha evveli Amerika Birleşik Devletlerinin özel proje fonundan alman malzeme bedellerini karş 
(9 500) lika olarak teklif edalım işt'k. 

Diğer alım ve giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Taşıt makina işletme ve onarma giderleri : 
Enstitümüz (matbaasında mevcut 50 ad'ed çeşlitli makinanm işletilmesi için lüzumlu muhtelif cins yağ 
lik yağı ve saik mallzeıme ile bu makinaların onarım masraflarını karşılamak üzere madde ödeneği 
mişitlk. 
Giyim - kuşam ve giderleri : 
Enstitü matbaasında çalışan 80 işçiye toplu sözleşmesi gereğince verilecek iş elbisesi ve ayakkabı 
maddeye (7 000) lira ödenek teklif edilmiştlir. 
Malzeme alım ve giderleri -
Enstitü matbaasında mevcut m akmalarda kullanılacak metal, İstampa nıakinasımn çelik veya pirin 
edilen ofset servislerinin ihtiyacı olan fiilimi, developcr, blânket, hassas plâka, stensü, duplimat ve ş 
ruleleri ile her türlü ımatbaa mürekkepleri ve boyalarını temin etmek üzere maddeye (200 000) liral 

Yiyecek alım ve giderleri : 
Enstitü matbaasının 80 kişilik kadrosuna toplu iş ısözleşlnıcısİ! gereğince verilecek yemek, süt v 
lamak üzere maddeye (65 550) lika ödenek teklif edilmiştir. 
Diğer alım ve giderleri : 
Enstitü Matbaasının temizlik malzemesi ile iplik dikiş makinıası için zaruri »olan bobinler, keski mak 
nasmın tel ihtiyacım karşılamak üzere maddeye (2 0001) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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16.390 istatistik propaganda ve tanıtma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
1970 yılında Ankara'da toplanacak olan Birleşmiş Milletler Nüfus Seminerine iştirak e 
lanmaları, tercümanların ücretleri, seminer için lüzumlu materyali arın satmalın maları, 
ıcak yurt içi gezilerinin masraflarım 'karşılamak üzere (maddeye (50 000) lira ödenek tek 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Törenlerde ' Enstitüyü temısıilen gönderilecek çelenlk, misafirlere verilecek buket, ısıigar'a, 
üzere maddeye (4 750) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Enstitüde uzun ve kısa ısürelerle istihdam edilen yerli vıe yabancı uzmanların, hizmeti 
ağırlanması ile ilgili masrafları karşılamak: üz'eıre maddeye (4 750) lira ödenek teklif 

16.810 Bina onarımı : 
Enstitü binasının asansörlerinin yıllık 'balkım ve cam 'onarımı ile Enstitü binası girişind 
nöbetçi, ımüraeaat ve enformasyon memurlukları bölmeleırıinin yapılabilmesi işin maddey 

16.820 Malkina ve teçhizat onarımı : 
Enstitüde ımevcut 175 aded istatistik delgi, ayırma, toplama ve Univac 1005 makinaları i 
ye ve emsalli m^aikinaların yıllık bakım ve .onarımını sağlamak üzere madde ödeneği (2 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Bu maddeye (3 400 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Enstitüce devamlı olarak yürütülen cari istatistikler, 1970 ve 1971 yıllarında yapılacak 
nacak enstitü çalışma programına göre işlenecek oplikasyonlar hacım itibariyle bugünk 
maktadır. 
Bütün bu işleri; imalâtı 1964 yılında tamamen, durdurulan Tasnif Şubesindeki mekanik 
olamıyacağı gibi ilerde büyük arıza gösterenlerin onarımı da imkânsız görülmektedir. 
Kalkman Türkiye'mizde bilgilerin zamanında istifadeye sunulması, büyük bir kısmı 1945 
yerine kartı tamamen ortadan kaldıran, randımanı % 100 artıran ve UNİVAC 9400 ko 
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teypli bilgi işlem makinalarma (DATA RECORDEB) geçişle mümkün olacaktır. 
Ayrıca enstitüde 1963 yılında kurulmaya başlıyan ve malûm sebeplerden dolayı henüz tamamlanm 
ları ile 1970 ve 1971 yıllarında yapılacaik sayımlar ve boınu mütaakıp yıllarda programa alman 
nitelikte görülmemektedir. 
Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde 1970 yatırım projesi kapsamına alınan ımakina ve tekn 
nekle.sağlanaoaktır. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Bu maddeye (3 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle üyesi bulunduğumuz Milletlerara 
üye aidatı ödenecektir. 

35.000 35.710 Devlet istatistik Enstitüsü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Mem 
ğine yardım) : 
1970 yılında % 60 hesabiyle ve yılda 230 iş günü üzerinden, beher iş günü için her personele 125 
ğından, 1 082 personel için (186 588) lira yemek yardımı hesabedilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine ol an geçen yıllar borçlan : 
Bu madde yeniden ihdas edilmiş olup (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR 

12.110 Aylıklar : 
633 sayılı Kuruluş Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde yazılı fiili kadrolar ve (D) Cetvel 
rosu ve (L) cetvelinden çıkarılan 350 aded kadronun yıllık tutarından Kuruluş Kanun 
önünde tutularak henüz intibakları yapılmamış olan cami görevlilerinin ücretleri karşı 
düşülerek 12.212 nci (Cami Görevlileri ücreti) maddesine konulmuş olmasından bu ma 
edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
(Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Cıenel idare hizmetliler ücreti : 
{D) Cetvelinde yer alan hizmetliler ücreti karşılığı olarak % 35 zam dahil (4 697 190 
ran (606 150) lira fazlalık (D) cetveline 135 aded kadronun eklenmesinden ve 4 aded k 
ileri gelmiştir. 

12.212 Cami görevlileri ücreti : 
633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 3 ncü maddesi, (S) cetvelindeki cami görevlilerinin 
baklarını âmir bulunduğundan intibakları henüz yapılmamış olan 544 kadronun 5 aylık 
teklif edilmiştir. 

12.213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri : 
633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hükmü göz önünde tutularak (D) cetvelinde mevcut 
nek teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
10 aded kurs öğretmeni ve 5 aded teberrükât eşyası tesbit ve değerlendirme memuru ka 
ödenek teklif edilmiştir. 
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SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre bir çocuk için ayda verilmekte olan 10 lira hesabiyle 
tutularak bu maddeye (4 750 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun gereğince doğum yardımı olarak 200 lira verilmektedir. Harcamalar seyri göz 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde mirasçılarına memurun 
2 aylık tutarı nisbetinde, memurun karısının ölümü halinde memura 1 aylık tutarında ölüm yard 
Bu sebeple (200 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Tedavi ve cenaze giderleri : 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 459 
desini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 gün ve 6/1214 sa 
lan Tedavi Giderleri Yönetmeliği ile sosyal yardım artırılmıştır. Harcama seyri göz önünde tutula 
teklif edilmiştir. 
Yakacak zammı : 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında 4178 sayılı Kanunun 9 ncu madde 
yulkarı rakımlı yerlerde daimî memuriyet yapanlara verilecek yakacak zammı karşılığı olarak bu 
ödenek konulmuştur. 
Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret maddeleri ödenek yekûnları üzerinden % 14,5 hesabiyle 
teklif edilmiştir. 
Sosyal Sigortalar kurumları ke senek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigort 
göz önünde tutularak bu maddeye (4 192) liralık ödenek konulmuştur. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince muayyen çalışma saatleri haricinde çalışacaklara B 
dir olunacak ücretin verilmesini sağlamak üzere bu maddeden (300 000) liralık ödenek teklif olu 
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12.440 Ders ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.490 633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince verilen ücretler : 
633 sayılı Kamunun 33 ncü maddesi (Diyanet İşleri Başkanlığı kemdi kuruluşu dışındaki d 
mış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa almak, vaaz ve kon 
lir. 
Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulunca tesıbit edilecek esaslara göre ücret v 
olarak görevlendirilenlere ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve yev 
1970 programınım uygulanabilmesi için bu maddeye (10 000) liralık ödenek teklif edilmişt 

İKEAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
12.620 633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiyeler : 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince müftü, vaiz, imıamhatip, müezzin - k 
okulu ve lise muadili (Din eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) bitirme diploması ala 
rektiğimden hu amaçla (!60 000) liralık ödemek teklif edilmiştir. 

ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 

633 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanına (1 000) lira Başkan 
Üyeleırine (600) er, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanına 
müftülerime (150) şer lira temsil ödeneği verilmesi gerektiğinden bunların tutarı olarak 
miştir. 

YOLLUKLAR 
I - Yurt içi yollukları : 

Yönetim yollukları : 
Sürekli görev yollukları : 
'Geçici görev yolluğu 
Teşkilâta yeni tâyinlerin yapılacağımdan harcamalar seyri de nazara alınarak bu madded 
miştir. 
Harcamalar seyri nazara alınarak (100 000) lira teklif edilmiştir. 
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Denetim Yollukları : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

•633 sayılı Kanunla ihdas olunan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yolluklarını karşılamak üzere 
lif edilmiştir. 

Öğretim Yollukları 
12.834 Kurs yolluğu : 

Açılacak kurslara iştirak edeceklere yol giderleri ile yevmiyelerinin karşılığı olarak (250 000) lira 
Diğer1 yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (100 000) liralık ödendk teklif edilmiştir. 
II - Yurt Idışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında görevlendirileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere (50 000) lira teklif edi 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanuna göre dış ülkeler'e yollananların yolluklarını karşılamak üze re (20 000) lira tekli 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Malddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (90 000) lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kağıt ve Idefter alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (70 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Programa göre teşkilâtın döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak maksadiylc (500 000) lira tekli 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Mevcut ihtiyaç nazara alınarak (1 425 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri ; 
Harcamalar seyri nazara alınarak (310 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.100 Hizmetli giyim alimim ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim, ihtliyacım karşılamak üzere (19 000) lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önümde tutularak (2 500) lira teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (25 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez dairesi camii ve müftülük dairelerinin temizlik giderlerini karşılamak üzere 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (600 000) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (40 000) lira tdklif edilmiştir. 

13.250 Mazbut Vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve 
633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Vakıflar Crenel Müdürlüğü Bütçesinin 34 
yı temin için bu madde açılarak (1) liralık ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (1 000) Una teklif eidlm'iştir. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri ; 

Harcamalar seyri göz önünde tutularak (5 000) lira teklif edilmiştir. 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak (1. 000) lira teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Teşkilâtın genişlemesi ve harcamalar seyri göz önünde tutularak (140 000) liralık öden 

13.420 Telefon giderleri : 
Teşkilâtın genişlemesi ve harcamalar seyri nazara alınarak (90 000) liralık ödemek tek 

13.430 Taşıma giderleri : 
Geçen yıl harcamaları nazara alınarak (2 500) lira teklif edilmiştir. 
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TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Başlkanlık taşıtının onarma ihtiyacı bulunduğundan bu maddeye (5 000) lira teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

Hizmet taşıtı ihtiyacı nazara alınarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Mıeıikez ve 638 müfitülük binasının kira bedellerini karşılamak üzere (1 000 000) liralık ödenek te 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri: 
Gerekli ihtiyacın temini için (2 000) lira teklif edilmiştir. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 

Kursun gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 
14.520 Burs giderleri : 

Mevcut 175 bursiyerin aylık (350) lira hesabı ile burs ve giderleri karşılığı olarak (670 000) lira te 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GÜDERLER : 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Ağırlama giderleri karşılığı olarak (5 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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(RAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımı : 

Küçük onarımı giderleri için (5 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23:000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER. .SEKTÖRÜ : 

23.612 Taşıt alımları : 
Teşkilâtın daimi ve devamlı hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak bir taşıtır, .karşı 
ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

Emekli aylıkları ve diğer ben zeri ödemeler : 
35.350 Müstehikkini ilmiyeye yapılan aylık yardımlar : 

1326 yılı Bütçe Kanununa göre tahsis edilen muhtaç aylıkları olup, 1927 yılı Bütçe K 
tahsis yapılmamaktadır. Mevcutlar içki (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLL 
35.710 Diyanet işleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına 

yemeğine yardım) 
Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeğine yardım olmak üzere (60 0 00) lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine o lan geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere (15 000) liralık ödenek teklif edilmişti 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek geçen yıllar borçları karşılığı olarak (100 000) liralık ödenek tek 
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GEREKÇE 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı Bütçesi cari harcamaJlan için (A/l) işaretli cetvelde gösterildi 
yatıran harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (38 211 001) lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
etvelde gösterildiği üzere (200 000) lira ki, toplam oüarak (132 411 001) lira ödenek teklif edilmiştir. 

1969 Malî yıllı Bütçesine göre (% 7,1) oranında (10 140 986) liralık ödenek azaltılmıştır. 

1970 Malî yılı Bütçe ödeneğinin hizmet yönünden dağılış plânı ve bütçenin tümüne göre hizmet dairelerine aynl 

Dairesi (A/l) Cari harcamalan 
3ENEL IDARE 
:APULAMA 
CADA8TR0 
3KUL VE KURS 

.̂ OPLAM 

54 857 849 
24 839 762 
11 205 997 
3 096 392 

94 000 000 

(A/2) Yatıran 
harcamaları 

(A/3)ıSermaye teşkili ve 
transfer harcamalan 

Genel toplam 
ödenek mikta 

30 628 001 
7 583 000 

200 000 55 057 84 
55 467 76 
18 788 99 

3 096 39 

38 211 001 200 000 132 411 0 

CARİ HARCAMALAR 

Solüm 

12.000 

1969 1970 Fazlası Noksanı Net fazlası 

,2.000 — 16.000 12.000 85 878 927 82 894 997 —. 2 983 930 
13.000 4 976 001 4 825 000 — 151 001 — • 

14.000 8 500 058 5 702 003 — 2 798 055 — 
15.000 541 500 533 000 — 8 500 — 
16.000 

Toplam 

85 500 45 000 40 500 16.000 

Toplam 99 981 986 94 000 000 5 981 986 
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21.000 — 23.000 21.000 
22.000 
23.000 

TOPLAM 

35.000 
36.000 

TOPLAM 

38 387 001 

3 983 000 

36 711 001 — 1 676 000 

1 500 000 — 2 483 000 

21.000 
22.000 
23.000 

TOPLAM 

35.000 
36.000 

TOPLAM 

42 370 001 38 211 001 4 159 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 — 36.000 

21.000 
22.000 
23.000 

TOPLAM 

35.000 
36.000 

TOPLAM 

125 000 
75 000 

125 000 — — 
75 000 — — 

Bölüm Madde 

21.000 
22.000 
23.000 

TOPLAM 

35.000 
36.000 

TOPLAM 200 000 200 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
Genel idare personeli aylıklarının ödenmesi için bu maddeye (29 862 880) lira ödene 

12.111 Tapulama personeli aylıkları : 
Tapulama personelinin aylıklarının ödenmesi için bu maddeye (12 467 000) lira tekli 

12.112 Kadastro personeli aylıkları : 
[Kadastro Personeli aylıklarının ödenmesi için bu maddeye (6 189 597) lira teklif ed 

12.113 Kadastro Okulu ve kursu aylıkları : 
Kadastro Okulu ve Kursu personelinin aylıklarının ödenmesi için bu maddeye (341 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu maddeye (1) lira konulmuştur. 

ÜCRETLER 
Hizmetli ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Genel İdare hizmetli personelinin ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye (4 957 47 
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12.212 Tapulama personeli hizmetliler ücreti : 
Tapulama hizmetli personelinin ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (2 803 760) lira teklif edilmi 

12.213 Kadastro personeli hizmetliler ücreti : 
Kadastro hizmetli personelinin ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (876 400) lira teklif edilmiştir. 

12.214 Kadastro Okulu ve kursu hizmetliler ücreti : 
Kadastro okulu ve kursu hizmetli personelinin ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (211 950) li 
Geçici hizmetliler ücreti : 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Genel idare geçici hizmetli personelinin ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (1 023 030) lira tekl 

12.232 Kadastro Okulu ve Kursu geçici hizmetliler ücreti : 
Kadastro Okulu ve kursu geçici hizmetli personelinin ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (409 9 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Harita yapımı işlerinde kullanı lan steroekonparaton aletinin revizyonu için getirt ilecek yabancı uzmana 
üzere bu maddeye (25 000) lira teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
Bakanlar Kurulunun 15 . 4 . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı ka ran ile kabul edilen muayyen ve muvakk 
lıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi ve ek değişikliklere göre çalıştırılacak teknik personelin 
bu maddeye (6 389 000) lira teklif edilmiştir. 

İşçi ücretleri : 
12.281 Tapulama işçi ücretleri : 

Tapulama işçi ücretleri yatırım harcamalarından etüt ve proje giderlerinde nazara alındığından mad 
lira konulmuştur. 

12.282 Kadastro işçi ücretleri : 
Kadastro işlerinde çalıştırılacak işçi-ve jaloneularm gündelik ve ek tediyeleri karşılığı olarak bu madde 
edilmiştir. 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre her çocuk için ayda 10 lira hesabiyle mevcutlar nazara 
(1 140 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanuna göre doğum yardımı 200 Uradır. Harcamalar nazara alınarak bu maddeye (100 000 
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12.330 Ölüm yardımı : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (40 000) lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi ha 
desini tâdil eden 7351 sayılı Kanun ve tedavi giderleri yönetmeliğinin gerektirdiği g 
(550 000) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Halen rakımı 1 500 metreden fazla yerlerde çalışan memurlara verilecek yakacak 
(35 000) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge 
ödemeler için maaş ve ücretler yekûnunun % 14,5 u hesaplanarak bu maddeye (7 98 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı ISosyal Sigortalar Kanununun gerekli gördüğü prim karşılıklarına ödenmek 
lira teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

Çok fazla miktarda mevcut olan arap harfi eski kayıtlarının biran evvel yenilenip h 
çalıştırılacak personele 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği şartlarmca ödenm 
teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Genel Müdürlük teşkilâtında bulunan memurlarla hizmetlilere gerekli meslekî ve sivil s 
tertip edilecek konferanslar gideri olarak bu maddeye (1 000) lira teklif edilmiştir. 

12.470 Yenileme ücreti : 
Tapulama ve şehir kadastro müdürlüklerinin hizmetlerine esas olmak üzere lüzumlu 
meşini sağlamak üzere yapılacak çalışmalara ödenecek ücretlere karşılık bu maddey 

12.000 TAZMİNATLAR : 
12.590 203 ısayılı Kanun gereğince verilen uçuş tazminatı : 

203 sayılı Kanun gereğince uçuş personeline verilecek taızminata ödenmek üzere (135 
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İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 

Maddenin mulhafazası için (1) lira teklif edilmiştir 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi lyollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tatularalk (200 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu ,: 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (60 000) lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin mu'hafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Genel .Müdürlük müfettişi eninin yolluklarına ödenmek üzere bu maddeye (300 000) lira teklif edilmi 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Gfenel Müldlürlük kontrolörleri yolluklarına ödenmek üzere bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştir 
öğretim yollukları : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Maddenin ımulhaf azası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Hizmet içi eğitimi olarak kurulmuş bulunan memur tekamül kursu ile ayrıca tertiplenecek kurslarda 
yollulk ve yevmiyelerini karşılamak üziere (400 000) lira teklif edilmiştir. 
Düğer yolluMsur : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünldc tutularak (30 0O0) lira teklif ödiümiştıir. 

II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici igörev yolluğu : 
Hikmetleri ile ilgili konulanda gerekli hallerde yurt dışına gönderilecek personelin yolluklaritna ve y 
bu maddeye (20 000) lira teklif edilmiştir. 
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12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin tmulhaf azası için (1) lira konullımuştur. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt idışı Staj ve öğrenim yolluğu : 
Harita, Tapu ve Kadastro Sektöründeki alınacak tedbirlerle ilgili olarak fotogramet 
çalıştırılacak kalifiye personel yetiştirmek üzere yabancı memleketlere gönderilmesi ge 
üzere (17 500) Mra teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konullimuştur. 

12.000 ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI : 
12.910 Tapulama hizmetlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maiddesine göre 

görev yolluğu : 
'Tapulama hizmetlerinde çalıştırıl adaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maiddesine göre 
üzere (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.920 Kadastro işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maiddesine göre verile 
yolluğu : 
Kadastro işlerinde çalışacakların tazminat ve yolluk karşılığı ile fen müşavirliği ne e y 
şaeak elemanların geçici görtev yolluk ve tazminatlarını karşılamak üzere bu maddeye 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önümde tutularak bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştıir . 

13.120 Basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (850 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük bilhassa taşra teşkilâtının kifayetsiz olan döşeme ve demirbaş ihtiya 
(340 000) Mra teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük memurlarının bilgilerini artırmak vte gerektiğimde faydalanılmak üz 
esterlerin mevzuatla ilgili abone kaydedilmiş eserler bedellerine ödenmek üzere bu ma 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve taşra tapu dairelerinin yakacak ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere bu madd 
edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim (alımları ve giderleri : 
3056 sayılı Kanunun 19 neu maddesine girien hizmetlilerden odacı, kapıcı, bekçi, dağıtıcı, şoför gibi 
lara verilecek elbisie, ayaikkaibı ve palto ile ayrıca kirli işlerde çalışanlara verilecek lâstik çizme ve iş 
mek üzere bu maddeye (250 000) lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Diğer maddelerden karşılanamıyan yönetimle ilgili ihtiyaçları karşılamak üzere 'bu maddeye (5 000 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (75 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Harcamalar seyri göz önlünde tutularak bu maddeye (75 000) lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Harcaimalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Diğer maddelerden karşılanamıyan yönetim ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere bu maddeye (25 000) li 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : 

Merkez ve taşra teşkilâtının posta, telgraf giderlerine ödenmek üzere bu maddeye (250 000) lira tekli 
13.420 Telefon giderleri : 

Merkez ve taşra tapu dairelerinin telefon giderlerine ödenmek üzere bu tertibe (250 000) lira teklif e 
13.430 Taşıma giderleri : 

Merkez ve taşra dairelerinin taşıma giderlerine ödenmek üzere bu maddeye (10 000) lira teklif edilmi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis -edilen bir taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak bu ma 
edilmiştir. 
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13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
İdarenin daimî ve devamlı hizmetlerinde kullanılan iki taşıtın işletme ve onarım giderl 
lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13,610 Kira bedeli : 
Tapu dairelerinin eskiden beri çok ucuz kira karşılığında binalarda oturmaları Kira Ka 
yasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine ekserisine mahkeme 'karariyle zam yapmak za 
liye ed.ilerelk yeni binaların kiralanması gerekmiştir. Bu sebepler muvacehesinde bu ma 
lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GLNLL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Mevcut uçakların sigorta bedelleriyle Hükümet konakları dışındaki tapu dairelerinin y 
l)iı maddeye (-50 000) lira teklif edilmiştir. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin g-erektirdiği giderler : 

Ma/ddenin muhafazası için (1) lira tdkfi'1 edilmiştir. 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide 

Maddenin 'muhafazası için (1) lira teJkfil edilmiştir. 

UĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 

Meslekin alt kademe personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bulunan Tapulama 
Tekâmül Kursunda bulunan kursiyerlerin leğltimi için »erekli bina kirası, aydınlatma, 
üzere bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.520 Burs giderleri : 
Hizmetle ilgili yüksek okul ve fakültelerde okutulan burslu öğrencilerin Kadastro Lises 
lerin burs ücretlerine ödenmek üzere bu maddeye (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Kalkınma Plânı, tapu, kadavstro harita sektörünün gayesine ulaşması için staj ve öğren 
sonelin giderlerini karşılamak üzere'bu m'addoye (12 000) lira teklif edilmiştir. 
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ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ : 
Tapulama giderleri : 

14.911 Büro giderleri : 
Tapulama Müdürlük ve hâkimliklerin büro giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (500 000) lira 

14.912 Ulaştırma giderleri : 
Tapulama müdürlük ve hâkimliklerin, posta, telgraf ve telefon giderlerini karşılamak üzere bu mad 
miştir. 

14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Maddenin muhafazası iein (1) lira tekfil edilmiştir. 

14.914 Kira bedeli : 
Tapulama müdürlükleri ile hâkimliklerinin ve nirengi ekiplerinin oturduğu binaların yıllık kira ka 
edilmiştir. 

14.915 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
766 sayıh Kanunun 68 nci maddesi ve Yönetmeliği gereğince tapulama hizmetlerinde çalışanlara veril 
leri karşılığı olarak bu maddeye (500 000) lira teklif edilmiştir. 

14.916 Malzeme alımları ve giderleri : 
Fen Müşavirliğince kadastral plânlara, ait tesislerin ihya ve yenilenmesi hizmetlerinde ihtiyaç duyula 
rini 'karşılamak üzere bu maddeyi1 (70 000) lira. teklif edilmiştir. 

14.919 Diğer alım ve giderler : 
Tapulama hâkimliklerinin ihtiyacı ve ayrıca Fen Müşavirliğince kadastral plânların yaşatılması ile 
karşılanmıyan her türlü alım ve giderleri karşılamak üzere bu maddeye (200 000) lira teklif edilmişti 

Kadastro işleri giderleri : 
14.921 Büro giderleri : 

Kadastro hizmetinin ve Tapu Fen Teşkilâtının 1970 yılı büro giderlerini karşılamak maksadı ile bu m 
edilmiştir. 

14.922 Ulaştırma giderleri : 
Kadastro müdürlüklerinin posta, telgraf ve teleüoıı giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (40 00 

14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Kadastro müdürlüklerinde mevcut motorlu taşıtların, bir yıllık işletme ve onarma giderlerini karş 
(200 000) lira teklif edilmiştir. 
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14.924 Kira bedeli : 
Kadastro müdürlüklerinin kira üe tuttuğu binaların yıllık kira karşılığı olarak bu madd 

14.000 14.925 Giyiım - kuşam allım ve giderleri; : 
(Kadastro ve Tapu fen işlerinde çalışan memurlarla hizmetlilerin görevleri sırasında k 
ımenliğince verilecek eşya karşılığı olarak bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştir. 

14.926 Malzeme alım ve giderleri : 
Kadastro müdürlüklerinin hizmetle ilgili malzeme alım ve giderilenini karşılamak üze 
miştir. 

14.929 Diğer aflmm ve giderler : 
Kadastro müdürlüler inin çalışmalarındaki görevli komisyon üyesi, bilirkişi, ilân ve 
maddeye (500 000) lira teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
Kadastro okulu giderleri : 

15.251 Büro giderleri : 
Kadastro okulunun aydınlatana, su, yakacak ve büro malzemelerini karşılamak üzere bu 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Kadasltro okul/unıun PTT giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (5 000) lira teklif e 

15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Kadastro okulunda yatüı olarak okuyan öğrencilere verilecek giyim ve kuşam gid 
teklif edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Harcamalar seyri ve bilhassa sıra ihtiyacı göz önünde tutularak bu maddeye (20 000) 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okulda mevcut yatılı öğrenci ve hizmetlilerin yiyecek masraflarını karşılamak üzere b 
miştir. 

15.259 Diğer ata , ve giderler : 
Kadastro lisesinde bulunan yatılı öğrencilerin harçlıkları ve diğer ihtiyaç giderlerini k 
lira teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL - AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
G-enel müdürlüğün temsil ile ilgiM giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (5 000) lira t e k l i ed 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Rina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye aidolup teşkilâtımız inftifaında bakman binalarını onarımını teminen bu madd 
miştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel müdürlükte mevcut çeşitli makina teçhizat vıe âletlerin küçük çaptaki onarımını teman am 
lira teklif edilmiştir. 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

21.611 Etiit ve proje giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımda öngörülen hedeflere ulaşabilmek için tapulama, kadastro, har 
(lüzumlu etüt ve projenin gerektirdiği her türlü giderlerin karşılanması için bu maddeye (29 385 

21.612 Teknik personel ücretleri : 
Tapulama, kadastro, harita ve tapu fen teşkilâtında çalıştırılacak bir kısım teknik personelin ücre 
maddeye (7 325 785) lira teklif edilmiştir.. 

21.620 203 sayılı Kamın gereğince harita alam ve yapım işlerinin, gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

22.611 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
Genel müdürlük ve teşkilâtı için lüznmılıu bina yapım işlerini sağlamak amaciyle (4 800 000) 
mıulmıuştur. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Kalkınma plânı tapu kadastro harita sektörünün amaçlarına ulaşmıasını temin için çeşıMi fennî 
üzere bu maddeye (250 000) lira teklif edilmiştir. 
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23.612 Taşıt alıniarı : 
Kalikımimıa plânı tapu kadastro hıarıilta ıselktörümıün amaçlarıınıa ul-aşmjaisımı tetmjin içim ko 
re alınaeak taşıtlar için (1 250 000) lira teklif edilmiştir. 
ÛBu ödenekle : 25 aded pic-aıp (şehir dışı) 4 X 2 veya anaai pidk-ııp (3 kişilik) 4 X 4 

35.000 II - TnaaMeata : 
ıSÖSYAE TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDİK ^E BENZERİ TEŞEKKÜLLE 

35.710 Tapu ve Kaldaıstro Genıe! Müdüıiüğtü Metnisıuıpfları Sosyal Yardımlaşma Derneğime : (Mefm 
yardım ollmak üaere) 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mıemıur ve müstahdemlerime öğle yemeği yardım 
teklif edilmiştir. ı 

.36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 ıKaımıu îMÜsadi Teşeblbüslıerirae olıan geçen yıllar (borçları : 

Maddemin açılması için (1) lira teklif edâimjiştir. 
30.320 Diğer gecem yıllar borçları : 

ıGıeçen yıllardan kalan borçlanın ödenm,esini temine;n bu mıaddeye (74 999) lira teklif 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
23 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu Üyelerine ayda (1 000) lira üzerinden verilmesi gereken 
geçen yıl olduğu gibi' 1970 malî yılı için de (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
Çeşitli kanunlarla alman merkez ve iller teşkilâtına aiit genel idare aylıkları kadro adedi 14 668 ol 
(L) cetvelinde mevkuf bulunan 166 aded kadrodan 55 adedinin fiilî duruma geçirilmesi teklif edil 
kalan 112 aded kadronun tutarı bulunan (52 100) lira düşüldüğünden kadro tutarı (100 175 600) 
Hâkim ve savcıların iki senede bi'r terfi etmeleri sebebiyle geçmiş yıllar tatbikatında üst derece fark 
da bir artış kaydedilmekte olduğu kesin hesap cetvellerinin tetkikinden anlaşıldığından üst derece 
ve 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olan (46 217 265) liranın ilâvesi sure 
(8 000 000) lira noksanı ile (178 267 000) lira teklif edilmiştir. 

12.111 Ceza ve tevkif evleri aylıkları : 
Ceza ve tevkif evleri memurlarının halen yürürlükte bulunan merkez ve iller teşkilâtı kadroları 
(2 835 600) liradır. 1 - 3 üst derece maaş farkı olarak (493 000) liranın bu miktara ilâvesi sureti 
olmaktadır. 263 sayılı Kanun gereğdnce % 35 nisbetinde zam tutarı olan (1 165 000) liranın da ilâ 
üzere (4 493 000) lira teklif edilmiştir. 

12.112 Adlî Tıp Kurulu aylıkları : 
Adlî Tıp Kurulu Başkanlığının halen yürürlükte bulunan kadro adedi 97 olup tutarı (1 028 400 
mıyan 2 aded 950, 3 aded 800, 5 aded 700 ve 5 aded 600 liralık cem'an 15 aded Adlî tabip kadro 
bu kadroların tutarı bulunan (129 600) lira düşüldüğünde kadro tutarı (898 830) lira tutmaktad 
farkı olan (175 000) lira ile 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olan (375 830 
yılı için (1 449 630) lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak aktarmayı temdnen (1) lira konmuştur. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 
1969 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki genel idare hizmetliler ücreti kadro adedi 1623 
Adalet hizmetlerinin artması ve teşkilâtın genişlemesi dolayısiiyle 1970 yılı için muhtelif dereced 
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ri görülmüş ve uzun süreden beri kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen muhtelif derecede 
cihetine gidilmiş ve bu suretle yıllık kadro tutarı (5 678 400) liraya baliğ olmuştur. 
Bu miktara 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı bulunan (1 987 440) li 
(431 640) lira fazlasiyle 1970 malî yılı için (7 665 840) lira teklif edilmiştir. 

12J212 Ceza ve tevkif evleri hizmetlileri ücreti : 
1969 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki ceza ve tevkif evleri hizmetlileri kadro ad 
idi. 1970 malî yılı için muhtelif derecede 135 aded kadro ihtas edilmiş ve uzun bir süred 
fdini sağlamak üzere 100 aded gardiyan kadrosu birer derece yükseltilmiş ve bu suretle y 
baliğ olmuştur. 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olarakta (4 186 3 
nazaran (978 360) lira fazlasiyle 1970 malî yılı için (16 147 350) lira teklif edilmiştir. 

12.213 Adlî Tıp Kurulu hizmetlileri ücreti : 
Adlî Tıp Kurulu Başkanlığı 1969 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki hizmetli adedi k 
idi. Artan iş hacmi dolayısiyle muhtelif unvan ve derecede 8 aded kadronun ilâvesi ve 
terfiini sağlamak üzere 5 aded kadronun birer derece yükseltilmesi zaruri görülmüş ve b 
baliğ olmuştur. 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olan (118 440) lira 
(86 540) lira fazlasiyle 1970 malî yılı için (456 840) lira teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Ceza evi müdür, memur ve gardiyanlarının yetiştirilmesi ve mevcutların da tekâmülü için aç 
başkâtip ve zabıt kâtipleri kursları 1970 yılında da devam edecektir. 1970 malî yılı için B 
ve ceza evleri için 3 aded (500) lira ücretli doktor kadrosu teklif edilmiş bulunduğundan 
siyle 1970 malî yılı için (377 000) lira teklif edilmiştir. 

12.240 Teknik personel ücreti : 
Yeniden açılan bu maddeye (1) lira konmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
1968 malî yılı kesinhesabına göre bu maddeden (3 445 640) lira harcama yapılmıştır. Geçen 
ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından ]970 malî yılı için (50 000) lira fazlasiyle (3 500 0 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıl ödeneği olan (350 000) liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1970 malî y 

12.330 ölüm yardımı : 
Geçen yıl ödeneği olan (125 000) liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1970 malî y 
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12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Tedavi giderlerinin 1967 malî yılı fiilî harcaması (1 021 060) liradır. 1969 malî yılı Bütçe Kanun 
lilere de tedavi ücreti verildiğin dem ve tedavi talimatnamesinde yapılan değişiklik ile ödenecek ted 
letildiğinden ve ilâç fiyatlarının günden güne yükselmesi sebebiyle geçen yıl ödeneği olan (1 050 0 
yacağı anlaşıldığından (950 000) lira fazlasiyle 1970 malî yılı için (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Geçen yıl ödeneği olan (100 000) lira İhtiyaca kifayet ettiğinden 1970 malî yılı için de aynfösn tefldiif e 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Maaş ve ücret maddelerine konulan ödeneğin emekli keseneği karşılıklarını karşılamak üzere % 14 
teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve prim karşılıkları : 
Yeniden açılan bu maddeye (1) lira ödenek konmuştur. 

12.410 Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenlenmesiyle diğer işlerde çalışanların faz 
Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanma ve düzenlenmesinde çalışanlarla 1969 malî yılı Bü 
sine tevfikan adlî evrakın imhası işlerinde ve organizasyon ve metot çalışmalarında ve diğer hizme 
verilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 1970 malî yılı için de (35 000') lira teklif edilmiştir. 

12.420 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddesi g-ereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti : 
Dışardan çağrılacak mütehassıslara da verilmesi gereken bilirkişi ücreti olarak geqen yıl olduğu 
(30 000) lira teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Hükümlülerin mânevi kalkınmalarını sağlamak maksadıyle ildm ve din adamlarına konferanslar verd 
olan (150 000) lira ihtiyacı karşıladığından 1970 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
7458 sayılı Kanun gereğince mahkeme veznedar ve veznedar yardımcıları ile ceza ve tevkif ev 
verilmesi gereken kasa tazminatını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (21 000) lira teklif •ed 

12.591 6119 sayılı Kanun gereğince Adlî tabaibe'tle ilgili olarak ödenecek tazminat : 
Adlî Tıp müessesesi Başkanı ile Meclis asil ve yedek üyelerine, şube mütehassıs müdürlerine ve m 
sesesi başkan yardımcısı, adlî tıp meclisi raportörlerine, adlî tabiplere ve asistanlara 885 say 
necek tazminat karşılığı olarak ve 15 aded adlî tabip kadrosunun (L) cetveline alınması dolayısiy 
lira noksaniyle (966 960) lira teklif edilmiştir. 

12.592 60 sayılı Kanun g'ereğince verilecek tazminat : 
Kâtip tazminatına müstehak olanlara ödenmek üzere 1970 malî yılı için (15 167 800) lira teklif edil 



— 228 — 

Bölüm Madde 

12.610 YaJbancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince memuriyete girdikten sonra yabancı dil 
ğince (1 500) lira para mükâfatı verilmektedir. 1970 yılında da 2 memurun yabancı 
göz önünde tutularak geçen yılın aynı olmak üzere 1970 malî yılı için de (3 000) lira 

12.720 Hâkim ödeneği : 
1968 yılı kesin harcamasına göte (59 000 000) liranın ihtiyaca kifayet edeceği anlaşıldığ 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12.730 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek : 
443 sayılı Kanun gereğince ceza evi asıl öğretmenlerine verilmesi gereken (100) er lir 
(25 200) lira teklif edilmiştir. 

12.811 SüreMi görev yolluğu : 
Bölgeler itibariyle tesbit edilen atama plânına göre çıkarılacak naıkil ve tâyin kararna 
için geçen yıl olduğu gibi 1970 malî yılı için do (807 500) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtın tevsii, kadro zaruretleri ve hizmet icaplarına göre geçici kaza yetkisi verilmes 
yerine getirilmesi için geçen yıla nazaran (122 500) lira fazlasiyle 1970 malî yılı içind 

12.821 MüfettÜşler geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan (570 000) liranın ihtiyacı kare ılıyamıyac ağı anlaşıldığından (30 
1970 malî yılı içinde (600 000) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1970 yılında da devanı edecek olan yetiştirme ve geliştirme kurslarına çağrılacak olan 
(445 000) lira ile karşılamak mümkün olduğundan geçen yıla nazaran (30 000) lira eksi 
teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan (142 500) liranın ihtiyacı karşılayacağı anlaşıldığından 1970 malî y 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan (95 000) lira 1970 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere yabancı memleket 
şıiam'aık üzere geçen yıl ödeneği olan (76 000) lira 1970 malî yılı içinde aynen teklif edi 
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12,872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan (47 500) lira ile ihtiyacın karşılanacağı tahmin edildiğinden 1970 malî yılı i 

13.000 13.110 Kırtasiye alıımlları ve giderleri : 
Kırtasiye alımlarının karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğine (160 000) liranın ilâvesi zaruri gö 
(1 300 000) lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bu maddeden yapılacak harcamaları karşılamak için geçen yıl ödeneğine (130 000) liranın ilâvesi 
yılı için (2 790 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri : 
1970 yılında yeniden kurulacak olan mahkemelerin döşeme ve demirbaş ihtiyaçv:-.ı karşılamak üzer 
liranın ilâvesi ile 1970 malî yılı için (1 900 000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (237 500) liranın ihtiyaca kifayet ctmiyeceği anlaşıldığından (92 500) liranın 
(330 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Birçok mahalde yapılmış olan müstakil adalet binalarında kalorifer tesisatı bulunması ve yakıt gi 
tışlar sebebiyle geçen yıl ödeneği olan (1 615 000) liranın ihtiyacı karşılayamıyacağı anlaşıldığından 
1970 malî yılı için (1 900 000) lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (95 000) lira ile hizmetlilerin giyim alımları ve giderlerinin karşılanacağı ta 
yılı içinde aynen teıklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (71 250) lira ihtiyaca kifayet edeceğinden 1970 malî yıl içinde aynen teklif e 

13.210 Su giderleri : 
Sarfiyatın seyrine göre geçen yıl ödeneğine (57 500) liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1970 malî 
edilmiştir. 

13.220 Temizlik piderleri : 
(140 000) liranın ihtiyacı karşılayacağı anlaşıldığından geçen yıla nazaran (12 000) lira noksaniyle 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (617 500) liranın ihtiyacı karşılayamıyacağı anlaşıldığından (32 500) liranı 
1970 malî yılı için (650 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.240 CBahçe giderleri : 
(7 000) lira ile ihtiyacın karşılanacağı anlaşıldığından (2 500) lira noksanı ile teklif 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
(45 000) liranın ihtiyacı karşılayacağı anlaşıldığından (2 500) lira noksanı ile teklliü e 

13.320 Giyim - kuşam adımlan Ve giderleri : 
Greıçen yıl ödeneği olan (316 3'50) liranın ihtiyacı karşılayamıyaeağı anlaşıldığından (1 
(333 000) lira teklif ddıillmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Posta - telgraf giderlerini geçen yıl ödeneği «olan (9 880 000) lira karşıılayattnıya e ağında 
yılı için (10 000 000) lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Sarfiyatın seyrine göre geçen yıl ödeneğine (60 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 
'edilmiştir. 

13.430 Tasıma giderleri : 
(9 000) lira ile hizmetlin ifa edileceği anlaşıldığından (500) lira noksanı ile 1970 malî y 

13.510 Bakanlık taşıt üşletm© ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (9 500) lira ile hizmetin ifası .mümkün görüldüğünden 1970 m 

13J520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Mevcut taşıtların ekonomik önıürlei'îini doldurmaları sdbeibiyle yakıt ve tamir masrafları 
Hâkimler Kurulu Başkanlığı için de bir binek araibası satınalındığından geçen yıla na 
için (41 250) lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Kira mukavelelerine göre (3 195 800) liraya ihtiyaç bulunduğundan geçen yıl ödeneğin 
için ('3 195 800) lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 
Hükümet konakları dışında gerek müstakil adliye sarayı ve gerekse şahıs ve teşekkü 
gından korunma giderlerini karşılamak üzfere 1970 malî yılı için (4 000) lira konulmuş 

14.210 Kovuşturma giderleri : 
Vaisıta ve (bilirkişi ücıretlerinin günden 'günle tartması dolayısiyle 'bütçeye konan ödenek 
ımaiî yılı için geçen yıl ödemeği M 487 '500 liranın ilâvesi zaruri -görülmüş ve 9 750 00 
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14.260 Karnın dışı yakalanan ve tutuklananlara verilecek tazminat : 
1 . 6 . 1964 tarihinde kabul olunan 466 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken tazminat .karşı 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

14.270 iflâs memurları tarafından- yapılacak bildirim ve ilân güderleri : 
İflâs memurları tarafından icra ve iflâs Kanununun 538 sayılı Kanunla değişik 166 ncı m'addesine g 
ıbildirimletr ve ilân masrafları karşılığı olarak 1970 malî yılı için 10 000 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin (muhafazası için 1 lira korumuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
20 000 lira ile hizmetini ifası mümkün görüldüğünden geçen yıla naızaran 18 000 lira noksanı ile tek 

14.510 Kurs giderleri : 
Cezaevi müdür, memur ve 'gardiyanları ile icra memurları ve mahkeme başkâtip ve zabıt kâtipleri 
yıl ödeneği olan 19 000 lira karşıladığından 1970 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Açılan adlî tabiplik kadrolarına adlî taibip olmak niteliğinle haiz olmıyanlar dâhil eri *'l m em ekte ve m 
torlar arasında rağbet de görmemektedir. Bu sebeple açık kadrolar kapatılma makta olduğundan k 
deki kadrolara 'alınmak üzere burs verilmek suretiyle ve meoburi hizmetli adlî tabip yetiştirilmesi 
olarak vö ıgeçen yıl olduğu gibi 39 900 lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere yabancı memleketlere gönderi 
memleket öğrenci ödeneğinden az olanlara maaşları ile öğrenici ödeneği arasındaki farkı geçeln yıl ö 
ladığından 1970 malî yılı için de -aynen teklif edilmiştir. 

14.940 Seçim giderleri : 
24 . 6 . 1961 ıgüınlü ve 304 sayılı Cumhuriyet ıSenatosu Üyelerinin seçimi Kanununun 29 . 5 . 1963 
değişik 4 ncü ımaddesi uyarınca aynı kanunoın 21 nci maddesine (bağlı (2) sayılı listenin (C) grupu 
Antalya, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Eirzincan, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstan 
Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Van ve Yozgat illeri ile bir Cumhuriyet ıSenatosu üyesi 
lerinde 7 Haziran 1970 Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi ile aynı tarihte y 
tar ara seçimleri ile, belediye, köy ve mahalleler de yapılacak ara seçimleri ile, Pdebisitlerde seçtim 
ödenecek ücretlerle, kırtasiye vo .seçilim işlerinde külılaniilıması gereken araç ve gereçlerle ulaştırm 
giderleri dile seçimlere ilişkin her türlü* giderlerin karşılanabilmesi1 için 1970 mualî yılı bütçesine kon 
teklif >edilmıiştir. 
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Adlî Tıp Kurulu Müessesesinin büro güderleri ihtiyacını geçen yiil ödeneği olan (95 0 
de aynen teklif edilmiştir. 

15.112 Ulaştırma giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin ulaştırma 'giderlerini geçen yıl ödeneği olan (57 000) lira ka 
1970 -malî yılı ilcin (70 000) lira teklif edilmiştir. 

15.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin! ceset nakil işleri (ile sair hizmetlerinde .'kullanılan ambulans 
silk silk arıza yapmasına sebebiyet vermekte ve daima onarıma ihtiyaç gösterdiğind 
zaruri görülmüş ve 1970 muÂı yılı için (12 000) il'iıra teklif ledilmişür. 

15.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Adlî Tıp Kurulu Müessesesi hizmetlerinim giyecekleri için geçen yıl ödeneği olan (6 
için de aynen teklif edil mistir. 

15.116 Malzeme alım ve giderleri : 
Adılı Tıp Müessesesince taşra adaılct (daireleri ille C. savcılıklarında yapılması lüzumlu 
otopsi aleıtilieırindn ve müessese lâboratu varlarında kullanıılmakta olan kimyevî m atide, 
lâboratuvarlarında kullanılan cihazların satınallmmalan, ımüşahade ailtında buılunan t 
velense, yatak yüzü ve pamuğu, (kimyevî tahliller şubesi için tecrübe hayvanlarının 
ları ile müessese hizmetli erinin yatakhane giderleri bu maddeden karşılanmaktadır. 
Geçen yû ödeneği olan (95 000) lira ihtiyaca kifayet etmediğinden geçen yııla nazar 
için (110 000) lira teklif edilmiştir. 

15.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
Aıdslî Tıp Müessesesinde ımüşahade altında bulunan tutuklularla, müessese hizmetlileri 
na sarf edilmek üzere 1970 malî yılı için (50 000) lira teklif edilmiştir. 

15.121 Büro giderleri : 
Ceza ve infaz kuramlarının aydınlatma, ısıtma, su, demirbaş, döşeme, matbu evrak, kır 
deden karşıllanimaktadır. Geçen yıl ödeneği olan (3 942 500) ıllira ihtiyacı karşılamadığı gi 
devredilmektedir. Bu itibarla geçen yıl ödeneğine (1 702 500) liranın ilâvesi zaruri görü 
teklif edilmiştir. 
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15.122 Ulaştırma ve yollama giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların bir mahalden diğer bir ımahale sevjkteri için lüzumlu giderlerle 'götürm 
luklarına ve infaz kurumlarının PTT har'caımaları karşılığıdır. Geçen yıl ödeneği olan (2 327 500) li 
ği anlaşıldığından 1970 malî yılı için de aynen teklif edfilnuiştilr. 

Taşmt işlıetmue ve onarma giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların şevkleri için 1969 yılında 10 aded kamyon alındığından geçen yıl ödene 
metin ifası mümkün olamıyacağından (78 000) liranm ilâvesi zaruri görülmüş ve 1970 malî y 
edilmiştir. 
Kira bedel : 
Bu maddeye konulan ödemek kira ile temin edilen kadın ve erkek ceza evleri ile ceza evi jandar 
neffüs mahalli için lüzumlu arsa, ceza evi ambarı olarak kiralanan binaların kira bedeli karşılığı 
bulan artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneği olan (669 466) liramın ihtiyaca kifayet etmiyeoeği (anlaş 
lasiyle 1970 malî yılı için (725 000) lira teklif edilmiştir. 

15.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek hükümlü ve tutukluların elbise, çamaşır ve ayakkabılariyle gardiyan 
kaloriferci, elektrikçi, hasta bakıcı, şoför, çamaşırcı ve hademelere verilmekte olan elbise, p 
karşılığı olup gerek mahkûm ve gerekse hizmetli kadrolarmdaiki artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneğ 
zaruri görülmüş ve 1970 malî yılı için (3 100 000) lira teklif edilmiştir. 

15.126 MaJlzeme alım ve giderleri : 
Ceza ve tevkif evlerime alınacak her türlü malzeme, yaptırılacak yatak ve levazımatı ile hükümlü 
derleri karşılığıdır. 1970 malî yılında yeniden açılacak ceza evlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilm 
(175 000) lira ilâvesi zaruri görülmüş ve 1970 malî yılı için (1 600 000) Mrıa teklif edilmiştir. 

15.127 Yiyecek alım ve giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların yiyecek bedelleri, yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kahların temizle 
ımalar ile vazife başında bulunan ceza evi hizmetlileırinin iaşe masraflarının karşılığıdır. 1721 sa 
tnalerin (Sureti İdaresi hakkındaki Kanunun değişik ikinei maddesi ve ceza infaz kurumları tevkif ev 
ların infazına dair tüzüğün 136 ncı maddesiyle hükümlü ve 'tutuklulara verilecek gıda maddeleri 
leri ve hükümlü, tutukluların Devlet tarafından iaşe edilmesini âmir bulunduğundan yiyecek iht 
1970 -malî yılı bütçesine (28 400 000) lira konmuştur. 
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15.129 Diğer a t a ı ve gilderilerii) : 
Ceza ve tevkif 'evlerimin berber, hıamıam, aışçı ücretleri ile hüküm imifazımım gerektirdi 
-eeız'a ve ısllaih evleırimdıe alınacak sağlık tedbirleriiınim gerektirdiği giderler karşılığı oGıu 
doktor ve dişçi ücretleriyle ilâç bedelleri, ceza evleri revirleri ile hastamelefraınıin vsıhhi t 
harcamalarımın geçeni yıl ödemeği ile karşılamak rqüm|küm ölmıadığımdam (20 500) liranı 
yılı için (600 000) lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.710 Temsil glitelteri : 
Makamca lüzumlu 'hareamıalara sarf ediimıök üzene geçen yıl ödemeği ollan (9 500) lir 
yılı içki (12 500) lira teklif edilmiştir. 

16.730 Töreni giderleri : 
Yıapılacak tören giderlerini karşılamak üzeıre geçen yıl olduğu gibi >(2 850) lira teklif e 

16.811 Aidalet (binaları onlarımı giderleri : 
'Adalet binaları omaornı, telefon santralleri ile elektrik tesisatı omarınıjlarımım tevsii, 
miın (650 000) lira ile yapılabileceği 'tathımjiın edildiğinden geçen yıla mazıaran (15 000) li 
lira teklif edilmiişfe 

16.812 CSeza ve tıevMf evleri fotoma onlarımı giderleri) : 
Ceza ve tevikif evleri ile ıçocuik ceza ve ıslah evleri binalarınım Itlamjtr ve omaramlarımım 
(82 500) liramın ilâvesi ile 1970 malî yılı için (1 650 000) lira teklif edilmiştir. 

16.820 ÜVCalknma ve teçhizat onıarımı : 
Adlî tıp rmüeısıs'esesinim ımıong şubesinde Imjeveut ve ceset mııbafazasımda kullanılmakt 
tahliller şubesindeki buz dolaplarınım bakım ve 'omıarımu !(4 000) lira ile mümkün gö 
lira tnioksamiyle 1970 mıailî yık içim (4 000) lira telklif edilmiştir. 

22.000 22.646 Yapı tesis ve fbiiyiük onarım giderileni : 
Eraurmım, ve Eskişehir çaauk ceza evleri ile İstanbul'da yaptınllacalk adlî tıp ımeclisi hina 
teklif edilıniştir. 

23.000 23.612 Taşıt alumları : 
Hükümjlü ve tutukluların adalet daireleri ile hastanelere elleri kelepçeli olarak gelt 
'şirbîi ,mıahzxiıiiları ömleımek amaciyle 10 il ceza evi içim alınacak 10 ıkamyon içim (1 '250 

31.000 31.410 Ceza ve tevMf evleri döner sermayesi : 
Dönıer serim'ayenin kifayetsizliği sebebiyle 1970 mııalî yılı içim de (100 000) lira Ikoınmıuşi 
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32.000 32.100 Ka^uiaşlarimıa ve sajtanJaitoıa bedel : 
'Gaziantep ve (Mersin'de yapılacak ceza ve ıtevkif evleri bdmallarımın yapıımı âçân lüzumlnı olan arsal 
ma bedeli oılaralk (650 000) lira teklif edilmjiştir. 

34.000 34.720 UOfuallanaT'aJsı kurıuım ve derneklerle Icatallima payı* : 
1. Merkezi Roma'da bulunan <hıumısi huikulkujn birleştirilmıeisi içim Milletlerarası mstiltümüm (UNİ 
ikatılmıa payı olanak (7 996,48) Mr,a, 
2. Merkezi Lâhıey'de bulumam Devletler ELulsusi 'Hukuk Lâhey konferansımın yıllık masrafların 
(67 292,08) lira, 
3. ıMerlkezi 'Cenevre'de \buluman Edebi »ve bediî mülkiyet ihaiklarnnım hiımjayesi iç/in milletlerarası b 
tılmja payı olarak (10 846,10) lira, 
4. Merkezi Paris'te bulnımam Milletlerarası (Kriminoloji 'Cemiyetine katılma payı olanaik (3 847 
'(90 000) lima teklif 'edilmiştir. 

35.000 35.710 AkiaM Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Adliyesi HâMm ve Memurları Yardımlaşma Cemuyıetiaıe : 
(Memur ve miistaMemjlerinı öğlıe yemıeMertimıde kuTılaauümıaJk üzere) 
Memıur ve müstaMamılerin öğle yemeğine Devletim 'katılma payı olarak gecem yıl olduğu 'griıbi (#2 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşelbfoüfeiine geçen yılar faarçlianl : 
ITlahlakkuik «dem borçları karşılamak üzere (25 000) lira teklif 'edilmiştir. 

36.320 Diğıer geçen yılar bonçları : 
iTıabakkulk eden *borç:ları karşılamaik üzere (175 000) lira teklif edilimıiştlir. 

file:///buluman
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

1. Millî Savunma Bakanlığının 1970 malî yılı hizmetlerinin yerine getirilmesi için teklif edilen 
miktarın; (4 591 746 000) lirası cari harcamalar, (82 641 013) lirası yatırım harcamalan, (75 61 
harcamalarıdır. 

2. Teklif edilen 1970 bütçesi, 1969 malî yılı bütçesine nazaran (388 335 279) liralık artış göstermek 
Bu fark; 
— (413 955 288) liralık cari harcamalardaki artış (10 241 008) liralık yatırım harcamaları ile ( 

transfer harcamalarındaki azalıştan ileri gelmektedir. 
3. Bütçe gerekçelerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, artış; kanuni sebeplerin, fiilî ka 

zaruri hizmetlerin gerektirdiği giderler karşılığıdır. Mucip sebepleri bölüm ve madde sırasiyle arz edi 
4. Millî Savunma Bakanlığının subay, askerî memur, astsubay, sivil memur, askerî öğrenci, uzm 

yılı fiilî kadroları 1453 sayılı Kanuna göre tanzim edilerek, tasdik edilmek üzere Türkiye Bü yük M 
yonu Başkanlığına sunulmuştur. 

CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER 
11.440 Bakan ödeneği : 

6480 sayılı Kanun gereğince; bir yıl için (12 000) lira ödenek konmuştur. 196 9 yılm 
12.000 Personel giderleri : 

AYLIKLAR : 

12.111 Askerî personel aylıkları : 
12.112 Sivil personel aylıkları : 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

-Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil personele 26 
3656 sayılı kanunlara göre verilen aylık ve avansların bir yıllık tutarı bu maddelerd 
astsubay ve sivil memur fiilî kadroları; yıllık kazanç ve kayıplar tahmin edilerek 
da, üç maddede (982 519 001) liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Bu rakam, 196 
ladır. 
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ÜCRETLER : 
12.210 Genel idare hizmetliler ücreti, 
12.212 Dış kuruluşlar hizmetliler ücreti, 
12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti, 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti, 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti, 
12.270 Teknik personel ücreti, 
12.280 İşçi ücretleri. 

Millî Savunma Bakanlığı (D) ve (E) cetvelleri ile ve 4/10195 sayılı Kararnameye göre istihd 
işyerlerinde ve atelyelerde çalışan işçilerin, yabancı uzman ve yardımcıları ile sözleşmeli person 
plânlarına ve zayiat tahminlerine göre (403 644 000) lira olarak hesaplanmıştır. Bu yedi m 
(61 088 999) liralık bir artış vardır. Bu kesimdeki artış yürürlüğe giren 3 No. lu Toplu İş S 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı, 
12.320 Doğum yardımı, 
12.330 ölüm yardımı, 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri, 
12.350 Yakacak zammı. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında görev alan askerî ve sivil personele, 4598, 4178, 211, 172, 7 
pılan sosyal yardımlar bu maddelerde yer almaktadır. 1970 malî yılı fiilî kadro tahminleri, yak 
tiren garnizonlardaki personel sayısı ve geçen yıllar bütçe uygulamaları esas alınmak suretiyl 
(32 119 000) liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu rakamda bir yıl öncesine nazaran (6 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları, 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları, 
12.390 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Tekaüt ve Muavenet Sandığına yapılacak ödemeler. 

„ . Maaş ve ücretlerle irtibatlı bulunan bu maddelere konulan ödenek kanunların tâyin ettiği nisb 
miştir. Bir yıl öncesine nazaran (130 692 001) liralık bir artışla (244 559 001) liradır, Artış, 1 
emekli keseneği karşılıklarının % 6 dan % 14 e çıkması ve 3 No. lu Toplu İş Sözleşmesinin yü 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

12.410 Fazla çalışma ücreti, 
12.420 Huzur ücreti, 
12.430 Konferans ücreti, 
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12.442 Ortaokul, lise, kolej ders ücreti, 
12.449 Yüksek genel öğretim ders ücreti. 

Harb akademilerinde, Harb okullarında ve diğer yerlerde verilecek konferans ücretleri 
okullarda görev alan öğretmenlere verilecek ders ücretleri karşılığı olarak 1970 malî yılı 
edilmiştir. Artış (5 000) liradır. 

TAZMİNATLAR : 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli, 
12.540 Hizmeteri tazminatı, 
12.590 5686, 144, 4335, 4688, 23Ş, 1187, 336, 223, 6996, 6245, 645 ve 928 sayılı kanunlar gereğ 

Yürürtlükte bulunan kanunlara göre, bu tazminatlara [müstehak olan persioncl iiiilî kad 
olacak er sayısı esas ahramajk suretiyle yapılan hesapllar sonunda (GOL 91G 000) liraya ihtiy 
tar 1969 ımıallî yılma nazaran (84- 780 000) ıliira fazladır. Fazlalık, tazımihvat alacak perso 
dis ve mühendis subaylar lilo 1.187 sayılı Kanun gereğince profesörlere tanınan tazminat 

İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi, 
12.620 6320 ve 928 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiye ve ödüller, 

Askerî ve sivil personele vtera'len yabancı dil ikramiyesi Uzman çavuş 'ikranmiyesli ve 9 
ödüller kargılığı (668 000) lira teklif edilmektedir. Bu miktar gecen yıla nazaran (29 000) 
sunu teşvik ile (kaliteli bir eğitim sağlanma amacının tabiî sonucudur. 
ÖDENEKLER : 

12.710 Temsil ödeneği, 
12.720 Hâkim ödeneği, 
12.730 Özel kanunlar gereğince verilen diğer ödenekler, 
12.740 Konut ödeneği 

1453, 5027 ve 661 sayılı (kanunlara göre verilmekte olan bu ödeneklerin toplamı (5 668 0 
(41 000) liralık bir azalış vıardır. Bu azalış adı geçen ödeneklere ımüstehak personeli say 
YOLLUKLAR :: 
I - Yurt dgi yollluıklarrı : 

12.811 Yurt içi sürekli görev yollukları, 
12.813 Yuirt içi geçici görev yollukları, 
12.814 Yurt içi yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu, 
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12.821 Yurt içi müfettişler geçici görev yolluğu, 
12.831 Yurt içi staj ve öğrenim yolluğu, 
12.832 Yurt içi kongre ve konferans yolluğu, 
12.833 Yurt içi araştırma ve inceleme yolluğu, 
12.834 Yurt içi kurs yolluğu, 
12.842 Yurt içi tedavi yolluğu, 

1970 malî yık plân ve programlarına göre, yurt içinde yapılacak görev ve tedavi seyahatlan, sü 
dan, (28 806 000) liraya ihtiyaç göstermektedir. Bu miiktar bir yıl öncesine nazaran (7 543 200) 
tasarruf amacının bir sonucudur. 

II - Yurt dışı yollukları : 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu, 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu, 
12.854 Yurt dışı yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu, 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu, 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu, 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu, 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu, 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu, 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu. 

1970 malî yılı plân ve programlarıma göre, sürekli ve geçici görevlerle ve tedavi ımaksadiyte yurt d 
şında görev seyahatleri yapacaklara Harcıralh Kanunu, Bütçe Kanunu ve kararnamelere göre ödene 
olarak he'salbeidilmisştir. Bu miktar, bir yıl öncesine nazaran (10 015 900) lira fazladır. Bu artış, Am 
sonelinin yolluklarından ileri gelmektedir. 

12.910 Manevra, tatlbikat ve kurmay gezileri yolluğu, 
Her yıl Ibir plân d â h i l M e yapılan NATO - CENTO ve millî tatbikatlara katılanlarla, tetkik gezilerin 
meni ve öğrencilerine 1970 malî yılında (1 676 0001) liralık yolluk ödenmesi gerekmektedir. Bu mikt 
(1198 000) lira noksanıdır. 

13.000 YÖNETTİM OIDERLERÎ : 
IGENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR -

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri, 
13.120 Basılı kâğıt alımları ve giderleri, 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri, 
13.140 Yayın alımları ve giderleri, 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri, 
13.190 Diğer alımlar ve giderler. 

ıSilâhlı Kuvvetler teşkilatındaki ibütün karargâh, birlik, kurum ve müesseselerin, basımevl 
döışenıe - demirbaş, yayın alımları ile teşkilâtta çalışan okullu ve okullu olmıyan hemşirele 
bakıcıların, sivil şoför ve makinistlerin, saymanlık memurlarının giyim - kuramlarına ait 
(4 730 860) liralık bir eksilişle (21 112 000) lira teklif edilmiştir. Eksiltme, tasarruf gayes 
GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri, 
13.220 Temizlik giderleri, 
13.230 Aydınlatma giderleri, 
13.240 Bahçe giderleri, 
13.290 Diğer yönetim giderleri. 

1970 malî yılında bütün birlik, kurum, 'karargâh ve müesseseler ile işyerlerinin sarf edecek 
raflarının karşılığı olarak (45 077 000) lira teklif edilmiştir. 1969 yılına nazaran yapılan 
birlik ve kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca belediyelere su ve aydınlatma gi 
yapılmıştır. 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri, 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve gider eri, 
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 giderleri, 
13.300 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri, 
13.370 Âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve askerî hazırlıkların gerektirdiği alım ve giderler 
13.3S0 Diğer hizmet alımları ve giderleri. 

Millî Savunma Bakanlığının fiilî kadrolarında istihdam edilen aslkorî personelin ve hayv 
a) Özel kanunlarına göre verilen yiyecek, yem ve yakacak masraflarımı!, 
b) Giyim - kuşam masraflarının, 
c) Savaş gücünün artırılması nıalvsadiyle, harb sanayiinin geliştirilmesi, ayrıca, Kara 
malzeme, yeidek parça, mühimmat, akaryakıt, işletme ve bakım giderlerinin, 
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d) Hayvan alım ve tazminlerinin, 
e) Mevcut askerî hastanelere, Ordu ilâç fabrikasına sıhhi malzeme, araç ve ilâç alınmak maksad 
f) Fabrika ve atelyelerin sarf edecelkleri çalıştırıcı kuvvet alımlarının, 
g) Yine Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde yapılacak askerî hazırlık veya yeniden teşkilâtlan 
gerektireceği masrafların, 
1970 malî yılma ait giderleri olarak (1 578 646 0Ö1) lira teklif edilmiştir. 
Sayılan bu hizmetler Silâhlı Kuvvetlerimizin gelişmesi ve savaş gücünün artırılması ile doğrudan do 
1969 yılma nazaran (42 220 697) liralık artış; tamamen kanuni, personel ve fiyat artışları ile 
miştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri, 
13.420 Telefon giderleri, 
13.430 Taşıma giderleri, 

Bütün birlik, kurum, karargâh ve diğer müeslseseleran posta ve telgraf giderleri ile, üç kuvvete ai 
let Demiryolları, kara ve deniz yolu ile yapılacak taşımaların bir yıllık giderleri toplamıdır. 197 
şınacak malzeme tonaimldaki artış selbebi ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi bilhassa DDY. larma 
13.430 ncu maddedeki (3 667 600) lira fazlalık ile 13.410 ve 13.420 nci maddelerde yapılan topl 
neticesi ulaştırma hizmetleri 1970 yılında (3 084 600) liralık artışla (83 602 000; lira olarak teklif 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 'Bakanlık taşıtları işletime ve onarma giderleri, 
13.520 Hizmet taşıtları imletme ve onarma giderleri, 

Millî Savunma Bakanının ve 237 sayılı Kanuna göre tahsis edilen diğer makam taşıtlarının bir yı 
karşılığı olarak gecen yıla nazaran (2 600) lira bir azalışla (746 000) lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Binia ve arazi kira bedeli, 
Bâzı birlik ve kurumların, askerlik şubelerinin kira ile vazife gördükleri binalar ile arazilerinin 
olup, (4 161 000) lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri, 

IMillî Savunma Bakanlığına ait bulunan bütün binaların yanığından1 korunması için cihaz ve (malzem 
«sigorta bedelleri karşılığı olup, 'bu yıl 1%9 yılına nazaran (435 200) liralık bir eksiliş ile (2 791 000 
vanıgm malzeme ve cihazlarının, geçen yıla nazaran daha az satınalmacağından doğmuştur. 
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ADALET HİZMETLERİ ÎLE İLGİLİ GİDERLER : 
14.210 Kovuşturma giderleri, 

Silâhlı Kuvvetlerde mevcut (bütün askerî mahkemelerin özel kanunlarına göre tam'k, sanık 
leri, ücretleri, adlî müz&ıharet ve askerî hâkimlerin, savcıların yol masrafları ile tazminatl 
ekispertis gider ve ücretleri, otopsi 'masrafları, ecnebilerin istinabe giderleri ve (R) formülü 
deden karşılanır. 19'70 yılında bu hizmetlerin karşılığı olarak (3*4*2 000) lira teklif edilm 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri, 
14.520 Burs giderleri, 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme giderleri, 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri, 

Yıllık kurs plânlarında göre açılacak kurslara ait her çeşit ders, lâboraituvar ve teçhizatın s 
nan öğretmenlerin' ders ücretleri, kurslarla ilgili inceleme ve gezi masrafları imtihan, tö 
lecek hediye masrafları ile diğer 'masraflar, (burslu öğrencilerin yaızıkna, öğretim, tasdikna 
ma ve geliştirme ile ilgili malzeme, büro ve diğer çeşitli giderler, Millî Savunma 'Bakanlığ 
ve ta'hsil öğren'imii yap'turrlamların Okul kaydı ve ücreti, diploma kayıt ve öğrenim harçları 
da (5 3I1'8 000) lira teklif edilmiştir. Teklif edilen bu ödenek T%'9 yılına nazaran (507 400 
liş ; .staj ve tahsilde (bulunan personel miktarındaki •ökısiliş'ten ileri gelmiştir. 

DİĞER EĞİTİM GÜDERLERİ : 
14.591 Moral eğitini giderleri, 
14.593 Er eğitim giderleri, 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri, 
14.595 ıSpor ve izcilik giderleri, 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri, 

Ordu moral mükâfatı talimatına göre verilecek para •mükâfatları ile diğer malzemenin alı 
lü Ibüro ve Malzeme, ders araçlarının satınalmmaları, dinlenme kamplarının her çeşit malz 
rine alm'aealk spor malzemelerinin temini, yıl içinde yapılacak askerî tatibikat ve manevral 
hu maddelere konnılıan ödenek ile karşılanmaktadır. 1970 yılında hu hizı'metlerin karşılığı o 
'Geçen yıla nazaran (1 104 449) liralık bir azalış vardır. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ 
ORTAOKUL, LİSELER VE KO LEJLER GİDERLERİ; 

15.221 Büro giderleri, 
15.226 Malzeme alım ve giderleri, 
15.229 Diğer alım ve giderleri, 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ; 
15.291 Büro giderleri, 
15.296 Malzeme alım ve giderleri, 
15.299 Diğer alım ve giderleri, 

Bakanlık teşkilâtında mevcut bulunan orta ıdereceli askerî lise, astsubay sınıf hazırlama ve diğer o 
harb okullarının, askerî fakülte ve yükseik olkulllarmın bıir yıllık büro, -malzeme ve diğer her çeşit 
karşılığı olarak 1970 malî yılında (5 478 000) lllira tekllıif ledıilmiştir. Geçen yıla nazaran (1 239 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ : 
Anıt ve müzeler giderileni : 

15.381 Büro giderleri,, 
15.386 Malzeme alım ve giderleri, 
15.389 Diğer alım ve giderler^ 

Silâhlı KuvetJlerde mevcut aslke.rî ımüzelerin ve tarihî anıtların her türlü büro, malzeme ve diğer her 
için bütçeye ikoınulan ödenek 1970 ımalî yıllında (420 000) Ura olarak tekliif eddllmistir. 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 

15.831 Büro giderleri, 
15.836 Malzeme alım ve giderleri, 
15.837 Ziyafet giderleri, 
15.839 Diğer alım ve giderleri, 

Yurt dışında bulunan askerî ataşeliklerimizin ve -millî temslilcalerimiızin her türlü büro giderleri,, 
leti temsıül 'görevi içerisinde ziyafet, ağırlaima ve tören giderleri, bütçe kanununa bağlı (R) for 
re aidat, heldiye, çelenk, ilân ve bağış gibü giderleri 'karşılığı olaraik (569 001) lira tekliif edilimilş 
(69 301) liralık artış bütçe tatbikatının neticesinden, dolayıdır. 
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Çeşitli giderler : 
İŞEVLERÎ GİDERLERİ : 
BASIMEVİ GİDERLERİ; 
Büro giderleri, 
Malzeme alım ve giderleri, 
Diğer alım ve giderler» 
Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları basımevi eri ile Harita Genel müdürlüğü 
lara ve güderleri karşılığı olarak (1 806 450) liralık bir azallma ile (2 498 000) lira teklif 
ileri gelmektedir 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ : 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri, 

Millî Savunma Bakanlığında mevcut kimy ah anelenin her türlü araç, gereç, ve cihazlarını 
ödenek (205 000) (liradır. 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.360 Ordu propoganda giderleri : 
Silâhlı Kuwetlerimlizin çalışmalının yurttaşlara tanıtarak maksadı ile yurdun muhtelif 
propogamda yayınlarım n, Silâhlı Kuvvetler saatinin masraflarını karşılamak için yapılan 
•olarak teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 

16.410 Uluslararası yurtiçi toplantılar güderleri : 

16.480 NATO ve CENTO giderle^ : 
NATO ve CENTO anlaşmıalaırı gereğince yapılacak toplantılara iştirak edecek personelin 
masrafları NATO Savunm'a Koleji'nde okuyan Türk Subaylarına ait giderlerdir. 1970 yıl 
teklif edilmiştir. 'Geçen yıla nazaran (361 100) liralık bir azalış vardır. 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
Temsil giderleri; 

16.711 
16.712 BaJkamlıîk ve diğer tte§MUıer temsil giderleri : 

Ağırlama güderleri : 
16.721 
16.722 BakaııMc ve diğer teşkiller ağırlama giderleri : 
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Tören giderleri : 
16.731 
16.732 Bakanlık ve diğer teşkiller tören giderleri : 

Millî Savunma Balkanının, Genel Kurmay Başkanınım, Kuvvet Kamutanilarının ve diğer birlik komu 
sil, ağırlarına ve tören masrafları bu maddelerden karşılanmaktadır. Bu ımaksat için 1970 yılı Bütçes 
edilmiş ıolup, geçen yıla nazıaraın (650 550) liralık bir fazlalık vardır. Bu artış da, Silâhlı Kuvvetler 
yerli ve gerekse yabancı temsilcilerle 'olan temaslarının artmış olmasından ileri gelmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 

Millî Savunıma Bakanlığına ait bütün gayrimtenfkuller ile mevcut her türlü makina ve 'teçhizatın bak 
lere konulan ödenekle yapılmaya çalışılmaktadır. 
Elde 'mevcut gayrimenkullerin maddi değeri (10) milyarı bulmaktadır. Bu gayrimenkullere asgari 
neği ayırım'aik lâzımdır ki, bu da (200) milyonu bulmaktadır. Bakanlık olarak binaların çok iyi bir 
sarf edilmekte Ve ancak bakım ve onanından için de 1970 yılında (44 358 000) liralık bir ödenek 
zat 'onaırıımları içtin yine aynı şekilde çok az olmakla beraber bütçe imkânsızlıkları sebebi ve tasarruf 
met için de (1 923 000) liralık bir ödenek 1970 malî yılı bütçesünde teklif edilmiştir. 16.810 ve 16.8 
nazaran toplam (5 399 950) liralık bir eksiliş vardır. 

SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ : 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

17.110 Etüt ve proje giderleri : 
Savunma enfrastrüktür hizmetlerinde yer alan pnojellerin etüt ve proje masrafları karşılığıdır. 1970 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran (47 500) liralık bir 'eksiliş yapılmıştır. 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR : 
17.210 Savunma yapı, tesis ve büyü k onarım giderleri, 
17.220 Gemi yapımı ve onarım giderleri, 
17.230 Tersane giderleri, 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve depolan yapımı, <bakım ve büyük onarım giderleri, 
17.250 NATO enfranstrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler, 
17.260 Teknik personel ücretleri : 
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17.270 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Bu maddelere teklif edilen ödeneklerle, her türlü yapı, tesis ve büyük onarımları, 
altı denizi vasıtalarının yapım ve onarımları, Deniz Kuvvetleri tersane masrafları, 
kımı, yol ve depo yapımları ve bakım masrafları, NATO müşterek fonundan yurdu 
bütçeden yapılan harcamalar ile bu hizmetlerde çalıştırılan teknik personelin ücretleri 
ıBu hizmetlerin karşılığı olarak 1970 yılı Bütçe teklifi (362 657 001) liradır. Geçen 
lık bir artış vardır. 
MAKİNA TEÇHİZAT VE TA ŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

17.310 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları, 
17.320 Taşıt alımları, 

Bakanlığa bağlı bütün fabrika ve diğer işyerlerine alınacak makinakr ile bunların 
nununa göre temin edilmesi icabeden araçların satmalının alan için gerekli ödene 
(83 423 000) lira teklif edilmiştir. 1969 yılma nazaran (5 129 350) lira eksiliş vard 
da'ha az olacağından ileri gelmiştir. 

YATIRIMLAR 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ : 
22.611 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri, 

KONUT SEKTÖRÜ : 
22.711 Yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri, 

EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, 
22.812 Teknik personel ücretleri : 

SAĞLIK SEKTÖRÜ : 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri. 
22.912 Teknik personel ücretleri. 

Silâlhlı Kuvvetlerde yapılacak turizmle ilgili yapıların (Orduevi, askerî gazino, müze, kü 
eğitim merkezleri, hastane, revir gibi tesislerin gerektirdiği giderler • karşılığı di i'. İki h 
lira teklif edilmiştir. 1969 yılma nazaran (İO 241 0(X>) liralık bir azalış göstermiş 
'DPT. nin vizesinden geçerek b ütçe teklifinde yer almıştır. 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin; hizmet, eğitim, konut ve intikâllerle ilgili arazilerin ve gayrimcnkullcrin 
istimlâkleri ve satmalmmaları bu maddeye konulan ödenekle ifa edilmektedir. 1970 yılında (1 
tir. Geçen yıla nazaran meydana gelen (10 039 000 liralık eksiliş, bu hizmet içinde olan bâzı DPT 
sinden doğmuştur. 

32.200 ENF. nin gerektirdiği Kamulaştırma ve satmalmalar bedeli. 
NATO ENF. tesislerinin icabcttirdiği kamulaştırma ve satmalma giderleri. 1970 yılı için (4 373 0 
malî yılı hizmet projeleri DPT. nin vizesinden geçirilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 
PETROL OFİSİ, 

34.210 ENF. ce Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ödemeler, 
K/1092 sayılı Kararnameye isLipadcıı akaryakıt tesislerinin balamı, muhafaza, ve. işletilmesi ile 
Genel Müdürlüğüne yapılacak ödeme karşılığı olarak 1970 malî yılında (5 310 000) lira teklif ed 
(1 070 000) liralık bir azalış vardır. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE üDKMELER : 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri, 
Uluslararası yapılan anlaşmalar gereğince Silâhlı Kuvvetler bâzı teşekküllere üye bulunmaktad 
aidat, katılma payları ve iştirak hisseleri yatırılmaktadır. 1970 malî yılı için bu vecibelerin malî 
ıGeçen yıla nazaran (6 415.000) lira azalış vardır. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.610 Şehit aile ve yetimlere yapılacak para yardımları, 
35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili derneklere yardım, 

Her iki hiameit için teklif edilen ödenek 1970 malî yılında (1 650 000) liradır. 
36.000 BARÇ ÖDEMELERİ : 

36.310 Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarına geçen yıllar borçları, 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları : 

Ödenek kifayetsizliğinden doğan borçların tasfiyesi için konulan bir ödenektir. 1970 yılında (20 
olup 1969 yılma nazaran (2 398 002) lira bir artış göstermiştir. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

G E R E K Ç E 

içişleri Bakanlığının 1970 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen ödenek, (A 
cetvelinde (6 180 000) lira ve (A/3) cetvelinde de (120 196 354) lira olmak üzere cem'an (270 376 354) 

1969 yılı bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde (16 943 109) lira artış ve (7 750 878) lira eksiklik mevcu 
radır. 

(A/2) cetvelinde (4 380 000) liralık artış mevcuttur. 
(A/3) cetvelinde ise 1969 yılma nazaran (699 203) lira artış vardır. 
Artış ve eksiklikler aşağıda tertip sıralarında izah olunmuştur. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
Bu maddeye 'konulmuş olan (12 000) lira 23 sayılı Kanun gereğince Bakana ayda (1 00 
tandır. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Bu maddeye tasarruf gayesiyle geçen yıla nazaran (4 672 537) lira noksaniyle (73 20 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Aktarma yapılması temini gayesiyle (1) lira 'konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Tasarruf gayesiyle geçen yıla nazaran (45 739) lira noksanı ile (16 594 681) lira tekli 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Sivil Savunma İdaresinde çalışan 2 aded yevmiyeli personelin bir yıllık ücreti olup, geçen 

12.310 Çocuk zammı : 
Bu maddeye konul'muş olan ödenek memurların 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla m 
dukları çocuk zamları karşılığı olup geçen yıla nazaran (273 620) lira noksanı ile (1 500 

12.320 Doğum yardımı : 
Bu maddeve konulmuş olan ödenek, çocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5504 sa 
doğum yardımı karşılığı olup geçen yıla nazaran (38 000) lira noksanı ile (140 000) lira 
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12.330 ölüm yardımı : 
Teklif edilen (111 000) lira 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara yapılan ölüm yardımı karşılığı 
(4 000) lira noksan konulmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Geçen yıla nazaran (200 000) lira fazlasiyle (950 000) lira teklif edilmiştir. Bu maddeye 'konulmuş 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedav 
tış Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince (D) cetveline dâhil hizmetlilere de tedavi ücreti öden 
ileri gelmektedir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek, rakımı 1 500 ve daha yukarı olan mahallerde vazife gören memu 
ğince verilen yakacak zammı karşılığı olup geçen yıla nazaran (2 400) lira noksanı ile teklif edilmişti 

12.370 Emeldi keseneği karşılıkları : 
Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerindeki ödeneğin % 14 ü ile 55 yaşından aşağı emekliye ayrılanlar 
lere ait aidatlarının karşılığı olup % 6 aidatın % 14 e çıkarılması sebebiyle geçen yıla nazaran (6 
(12 526 000) lira teklif olunmuştur. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca istihdam edilen 2 aded yevmiyeli personelin malûllük, yaşlılık, 
meslek hastalıkları ve Analik Sigortası karşılığı olarak (6 750) lira teklif olunmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapan 7267 sayılı Kanun gereğince Tü 
dan veren köy adlarının değiştirilmesinde, Kaymakamlık Kursuna iştirak edecek maiyet memurların 
kinde çalıştırılacaklarla NATO tatbikatına iştirak edecek Bakanlıklararası personelden gece masais 
1/3 ü mesai yapacağından ve S. O. C. merkezlerinde mesai saatleri dışında nöbet tutacaklara Bakanl 
ücret karşılığı olup ödenek kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran (515 500) lira fazlasiyle (1 000 
muştur. 

12.430 Konferans ücreti : 
Bu 'maddedeki ödenek, 5354 sayılı Kanun gereğince faaliyette bulunan Kaymakamlık Kursunda verile 
lığı olup geçen yıl ödeneğine nazaran (500) lira noksanı ile (13 000) lira teklif olunmuştur. 

12.470 Nüfûs kayıtları yenileme ücreti: 
Eski kayıtların yeni defterlere geçirilmesinde Bakanlar Kurulu kararı gereğince ve mevzii nüfus yazım 
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cek ücret Bakanlar Kurulunun G/11588 sayılı Kararı ile 12 kuruştan 25 kuruşa yüksel 
(37 200) lira fazlasiyle (387 200) lira olarak teklif (edilmiştir. 

12.590 Mülki İdare Amirliği Tazminatı : 
J078 sayılı Kanun gereğince iller ve ımierfccz 'teşkilâtında ıçalışau, idarecilere verilen ta 
teımlsil ödeneği maddesinden (6 698 O'O'l) lira aktarma yapılmış ve bu yıl; da (8 804 669 
edilmiiştiir. 

12.610 Yabancı dil tijkramiyesi : 
S'6'50 sayılı Kanun gereğince yabancı diil. imtihanında 'başarı gösterenlere verilece'k ikr 
ayna olarak (3. 000) lira tekli 1' edlll'miştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
1078 sayılı Mülki İdare Amirliği tazminatı alanların dışında 5027 sayılı Kanunun muh 
ıde değişiklik yapılmasına dair 346 sayılı, Kamunla Valili, Vali Muavini, Kaymakam ve 
suretiyle ifa edeceklerin istihkaklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran (758. 0C0) lir 
muştur. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yeniden tayin edileceklerle nakillleri yapılacak ıme'mıiıi'lara 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
lukların karşılığı olarak ve tasarruf gayesiyle geçen yıla nazaran (319. 000) lira noksan 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye geçen yıla. nazaran (253. 250) lira noksanı ile teklif edileni (1. 452. 000) li 
42. nci maddelerinle 'istinaden tahakkuk edecek yolluklar ve Sivil Savunma Teşkilâtın 
mumların yollukları karşılığıdır. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bu (maddeye geçen yıla nazaran (50. 770') liira noksanı ile konulan (1. 535. 730) liralık 
lenlerde dâhil 101 Müfettişin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiş olup, n 

12.825 Va)M ve feaymaJkamlar devir teftiş yolluğu : 
Vali ve Kaymakamlar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 'hudutları dahilindeki İlc 
ler. Bu 'hizni'etin dfaJsı için geçen yıla nazaran (25. 900) lira noksanı ile (781. 600') lira1 

12.82p Nüfûs Müdüflerii devir teftiş yolluğu : 
iNüfuis tdşkilâtı ve tmeımurlarmuı vazifelerine dair olan tüzük gereğince kaza; ve nahiy 
gidecek Nü'fu's muüdürremnin yollukları karşılığı olup geçen yıla nazaran (8. 600) lira no 
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12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yolluğu : 
Nahiye müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince hudutları dahilindeki köyleri teftişle 
için teklif edilen (387 200) lira geçen yıl ödeneğine göre (41 440) lira noksandır. Noksanlık öde 
ileri gelmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Oeçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs geçici gtörev yolluğu : 
Geçeni yıla nazaran (184 600) lira noksanı ile teklif edilen (290 400) liralık ödenek, 1700, 5354 
ğince müesses kaymakamlık ve meslek kurslarına iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karş 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 nlcu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun gereğince memleket içindeki 
esseselerinde yatarak veya ayakta tedavi edilecek memurların yol masrafları karşılığı olup geçe 
sanı ile (111 320) lira teklif olunmuştur. 

12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu : 
Çeşitli sebeplerle köyler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının halli için gönderileceklerin yollukları 
neğine göre (22 400) lira noksanı ile (72 600) lira teklif olunmuştur. 

12.843 Askerlik yoklamaları ve nüfus yazımında çalıştırılacakların yollukları : 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 15 ve 2850 sayılı Kanununun 16 ncı maddeleri 
de yapılacak askerlik yoklamasında çalışacak nüfus memurlarının yollukları karşılığı olarak geç 
noksanı ile (242 000) lira teklif olunmuştur. 
ıNofcs'anlık 554 sayılı Kanun 5 yıllık yürürlük süresi 8 . 4 . 1970 tarihinde so na ereceğinden ile 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Muvakkat bir vazifeyle yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri 
fazlası ile (300 000) lira teklif olunmuştur. 

12.801 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
(Bu maddeye konulmuş olan ( 266 680)' liralık ödenek Mülkiye müfettişlerinin yurt dışında mes 
retiyle daha iyi yetişmelerini ve dolayısiyle hizmetin daha verimli olarak görülmesini sağlamak m 
göre (8 820) lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu ; 
Anıtae idaresi sahasınidaki gelişmeleri yerliride tetkik ve incelemelerde bulunmak maksadiyle AID, 
larak Amierika'ya göriderilecek idarecilerin yol paraları ile 4489 saydı Kanun gereğince gönderilec 
karşılığı olarak göçen yıla nazaran (91 400) lira noksanı ile (193 000) lira teklif olunmuştur. 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Resmen üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisyonuna ve İdari İlimler Enstitüsüne 
toplantılara katılacak olanların yollukları karşılığı olup ödenek kifayet ettiğinden (3 1 
olunmuştur. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
İdareci mübadeleleri programı gereğince yafbancı memleketlere gönderilecek idarecileri 
karşılığı olarak geçen yıla nazaran daha az idareci gönderileceğinden (93 200) lira no 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
NATO devletleri arasında eğiti ;ıle ilgili alarak açılacak kurslara 7126 sayılı Kanunun 
yolluk karşılığı olup yahancı memleketler ve öğretim müesseselerinden temin edilen hu 
reci gönderilmesini teminen geçen yıla nazaran (79 000) lira fazlasiyle (174 000"! lira te 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
'Bakanlık Merkez Daireleri ile taşra teşkilâtının yıllık kırtasiye ihtiyaçları karşılığı ol 
ile (851 840) lira teklif edilmiştir. 
Artış ödeneğin teşkilâtın ihtiyaema cevap vermeldliğiriden mütevellittir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bu maddeye konulmuş olan (551 760) liradan (351 760) lirası Bakanlığın M erke/, Daireil 
defter ihtiyacı karşılığıdır. 
(200 000) lirası da nüfus defter ve kâğıtlarının satınalma ve bastırma ve sair masraflar 
zaran (18 240) lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Balkan!ık Merkez Daireleri ile taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş ihtiyaçları karşılı 
(49 000) lira noksanı ile (1 471 000) lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
Bakanlık ve Sivil Savunma İda 'esi içhı Antkara ve İstanbul'da çıkan günlük gazetelerl 
tapların satınahmması, dergilere abone ıbedelleri ve Bakanlığın yayınlarından1 olan Tünk 
lacak olanı illerimiz sınır kitabının bastırılması ve haritası alınmıyan illerimizin haritas 
ran (28 750) lira fazlasiyle1 (290 000) lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlık binası ile taşradaki İçişleri Dairelerinin ısıtılması için lüzumlu olan mazot, köm 
ğundan ve geçen yıl ödeneği de kâfi geldiğinden bu yıl (25 000) lira noksanı ile (1 161 
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13.160 Hizmetli gjyim alımları ve giderleri : 
(D) cetveline dâhil müstahdemimden giyim eşyasına müstahak olanlara yılda verilmekte olan birt 
i§ gömleği ile 3 yılda bir verilmekte olan palto bedeli karşılığı olup geçen yıla nazaran (1 00 
teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin 13.110 - 13.189 aıcu maddelerinden kaırşılanamıyan ve genıel yönetimle ilgili alımlarla B 
çen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden (4 500) liıra fazlasiyle (242 000) lira teklif olunmuştur. Artı 
tan ileri gelmektedir. 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlık ve taşna İçişleri Dairelerimin şehir ve içme su bedıelleri faarşılığı olarak geçen yıl ödeneğ 
ile (243 600) lira teklif olunmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bakanlık ve taşra İçişleri Daire1 erinin her türlü temizlik ve temizleme malzemeleri giderleri karş 
'göre (6 100) lira noksanı ile (183 900) lira teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlık binası ile İçişleri daire1 eri binalarının ışık ıbedelleri ile aydınlatmaya taallûk eden diğer 
alım giderleri olarak geçen yıl ö leneğinin aynı olarak (570 000) lira teklif olunmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık binası bahçesinin ihtiyacı olan fidan, gübre ve çim tohumu alınmak üzere geçen yıl öden 
teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi DUİunmadığmdan ödenemiyen ve geme 
şılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (1 900) lira teklif olunmuştur. 

13.410 Poslta - telgraf giderleri ı: 
Bu maJdideye konulmuş olan (1 728 800) liralık ödenek, Bakanlıik ve taşra İçişleri dairelerinin posta 
içindir. Geçen yıl Ödeneğine nazaran (57 200) lira noksanı ile teklif olunmuştu]'. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlık ve taşra İçişleri dairi-1 erinin telefon ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine göre 
000) lira teklif olunmuştur. 
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13.430 Taşıma giderleri : 
Taallûk ettiği tertiplerin dışında kalan taşıma giderleri karşılığı .olarak ve ödenek kifayet 
noksanı ile (14 5O0) lira tdklif olunmuştur. 

13.510 Bakanlık taşıt İşletme ve onarma giderleri : 
'Bakan makam otosunun işletme ve onarma giderleri karşılığı olup gıeçen yıl ödeneğine 
lira teklif edillmiştıir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bu maddeye, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında mevcut taşıtların işletme ve onarma gid 
alman kaymakam jeepinin işletme ve onarma ödeneği de hesa'beidilerek (323 100) lira fazlas 

13.610 Kira bedeli : 
İçişleri dairelerinin işgali altında Ibıılıman binaların kira bedellerinde artırmalar olduğumda 
lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların yarağından korunma giderleri : 
Hükümet konakları dışında kalan binaların yangından korunma malzemelerinin temini ıin 
(10 3'ÖÜ) lira noksanı ile (8 700) lira teklif olunmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler: 
ıSefeı'berlik hizmetlerinin ifası için lüzuimunda aktarma suretiyle ödenek temin edilmek üz 
aynı teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna (dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 fncu nıaJddesinıin gerektirdiği gid 
!Sivil savunma teslis vasıta malzeme ve teçhizatının temini ,m aks adiyi e geçen yıl ödeneğine 
lira teklif edilmiştir. 

14.343 7126 sayılı İKanunun 19 ncu maddesi ve 6/3150 sayjüı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 1 nc 
'Seyrekleştirme plânlarının uygulanması suretiyle yapılacak tahliye ve seyrekleştirmede ku 
gayesi ile (1) lira konularak geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

14.344 7126 sayılı İKanunun 15 nci maddesinin gerektirdiği giderler : 
'Sivil savunma İdaresi merkezleri için yapılacak sığınakların .masraflarını karşılamak üzere 
neğinin aynıdır. 

14.345 Sığmak, bakım, muhafaza ve onarım giderleri : 
Sivil Savunma İdaresine devredilecek sığınakların bakıimı, muhafaza ve onaınımı Bayın 
dan bu maddeye konan ödenek (l) 'liraya indirilmişltlir. 
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14.510 Kurs giderleri : 
1700, 5354 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince müesses [kaymakamlık ve meslek kurslarının 'kırta 
dırma ve çoğaltana, öğrencileriiniıı gezi(, motorlu vasıta öğreni'mıi vje diğer öğretim imtihan ve diğer 
lere verilecek elbise, palto ve aykkabı'giderleri (kargılığı olarak geçen yıl ödeneğli. kâfi gelmediğind 
(250 000) ıliira teklif o'lunimuştuır. 

14.520 Burs giderleri : 
Ankaıra Üniversitesi Siyasal Bilgiler vio Hukuk Fakültesinde Bakanilığıımız hesabına okuyan ve 
burs ücretleri karşılığı olup bu yıl bilinci sınıflarla öğrenci a'lmımıyacağmldan geçen seneye naz 
(349 600) lira teklif o'lunmuştur. 

14.540 Araştırın ve inceleme giderleri : 
İçişleri kuruluş ve hizmetlerin in yeniden düzenlenımesi konusundaki araştırmada istihdam edilec 
1970 yılında bu çallıışmaılar bitirileceğinden geçen yıl ödeneğine nazaran (110 000) lira fazlas 
muştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
İMlgi, görgü ve aihtlisaslannı artırmak üzere 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı niiemlcketlere 
farkları ile her çeşit giderleri karşılığı olıa.raik geçeni yıla nazaran (62 150) lira noksanı ile (30 000 

14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri her çeşit inceleme giderleri : 
Üniversite ve yüksek okullarda cıkutulaıı öğrencilerin her çeşit inceleme giderleri karşılığı ola 
(8 000) lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.430 Uluslararası idareci mübadelesi giderleri : 
İdareci mübadelesi programı 'gereğince bu yü yalnız Fransa'dan gelecek 10 idarecinin iaşe ve me 
karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaran (42 500) lira noksanı ilte (100 000) lira teklif olun 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlığın temsil giderleri katreıLığı olarak geçen yıl ödeneği Ikâfi gelmediğinden (6 750) Mra faz 
miştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Sınır devletleri ile akdedilen anlaşmalar geıreğinee vâiki'i ım'ülâkat ve toplantıların tören masrafları 
ikram ve verilecek hediye, buket ve benzeri giderler karşılığı olanak1 geçen yılki ödenek kâfi gelm 
ile (80 000) lira teklif olunmuştur. 
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16.730 Dumlupınar Zafer Bayramı ve Çanakkale Zaferi ve Malazgirt meydan muharebesi yıl 
leri ile inönü Şehitleri anma ihtifali törenleri giderleri : 
Bu maddeye her yıl yapılmakta olan Dumlupmar, Çanakkale Zaferi ve Malazgirt mey 
Ertuğrul Gazi ve İnönü Şehitlerini anma ihtifali törenleri gideri olarak gecen yıla naz 
lira teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 
Bakanlık binasının su, elektrik, kalorifer ve diğer t esişle rinde vukua gelecek küçük o 
yapılacak bâzı onarımlar sebebiyle gecen yıla nazaran (30 00ü) lira fazlaasiyle (125 000 

— YATIRIM HACAMALARI — 

23.612 Taşıt alımları : 
Jeepsiz bulunan kaymakamlara verilmek üzere 1970 yılında alınacak 128 aded Jcep ve 
(3 405 000) lira fazlasiyle (5 205 000) lira teklif edilmiştir. 

— SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI — 

34.360 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yapılmasına dair 920 sayı 
Bu maddeye geçen yıla göre (601 200) lira fazlasiyle konulan (109 281 385) lira 920 s 
Bekçileri teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet masrafları ile araç, gereç ve diğer her 
muştur. 
Fazlalık yeni kurulan 32 Belediyenin 96 bekçi kadrosu karşılığıdır. 

34.450 Belediyelere yardım : 
Bu maddeye konan (10 000 000; lira malî imkânsızlıklar sebebiyle mahallî hizmetlerini 
ğince yapılacak yardım olup geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Bu maddeye konulan (27 994) lira Hükümetimizin resmen üyesi bulunduğu Uluslarar 
Şahsiye Komisyonuna iştirak pnyı karşılığı olarak (2 628) lira fazlasiyle teklif olunmuş 
Fazlalık Ahvali Şahsiye Komisyonunun yıllık aidatının arttırılmasından mütevellidir. 

23.000 

34.000 
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35.000 35.676 Kaymakamlık ve meslek kurslarını başarı ile bitirenlerden derece alanlara verilecek mükâfatlar : 
Kaymakamlık ve meslek kurslarını 1 nci 2 nci ve 3 ncü derecede bitirenlere hatıra olmak üzere v 
olarak geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

35.710 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım Sandığına: (öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üze 
Memur ve hizmetlilere ucuz ve sıcak öğle yemeği verilmek üzere (5 375) lira fazlasiyle (133 375 
Artış kadro adedinin artmasından ileri gelmektedir. 

83.000 38.310 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar borçları : 
Kamu iktisadi müesseselerine ödrnemiycrok borca kalan istihkaklarının ödenmesini tomrinen yeni 
lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda ödenemiyerek borca kalan istihkakların ödenmesini temin gayesiyle (600 000) lira t 
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G- E R E K O E 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1970 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen ödenek 
(A/2) cetvelinde (4 000 000) lira ve (A/3) cetvelinde de (2 235 032) lira olmak üzere cem'an (417 235 03 

1969 yılı bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde (45 976 800) lira artış ve (15 398 774) lira eksiklik, (A/2 
(18 255 000) lira eksiklik ve (A/3) cetvelinde ise (200 000) liralık artış mevcuttur. 

Artış ve eksilişler aşağıda tertiplerinde gösterilmiştir, 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Genel İdare aylıkları : 
Geçen yıla nazaran bu maddeye (14 497 600) liva fazlasiyle konulmuş olan (202 151 200) 
kadrodan 2 500 muhtelif kadronun karşılığıdır. 

12.111 Okullar aylıkları : 
Bu 'maddeye geçen yıla nazaran (2 000 000) lira naksanı ile (3 000 000) lira teklif olunm 

12.112 Yataklı tedavi kurumları aylıklar?. : 
Prevantoryum personeli İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan tefrik edilmekte olduğ 
(1) lira teklif olunmuştur. 

12.211) 

12.212) Hizmetliler ücreti : 
12.213) 

Bu 'maddelere geçen yıla nazaran (307 587) lir'a noksanı ile cem'an (G 277 233) lira konul 
li kadrolarının yıllık tutarıdır. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Teklif olunan (34 900) lif a 2 aded geçici 'hizmetli kadrosunun yıllık tutarı olup geçen y 
teklif olunmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Bu maddeye 'konulmuş olan ödenek 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla muaddel G 
hak oldukları çocuk zamları karşılığı olup gecen yıla nazaran (1. 279 120) lira noksanı ile 
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12.320 Doğum yardımı : 
Çocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5504 sayılı kanunlar gereğince verilec ek doğum yardımı 
teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.330 ölüm yardımı : 
Teklif olunan (100 000) lira, 4598 sayılı Kanun gereğince 'memurlara yapılacak ölüm yardımı karş 
nin aynı teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi mas 
gereğince daha geniş haklar sağlanmış olup, kadroya ilâve .edilen 25 000 kadronun karşılığı ola 
(1 000 000) lira teklif olunmuştur. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı 1 500 ve daha yukarı olan yerlerde çalışan memurlara, 4178 sayılı Kanun gereğince verile 
olarak geçen yıl ödeneğinin ayın (70 000) lira teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylıklar maddelerindeki artışa muvazi olarak ve '% 6 aidatın % 14 e çıkarılmasından (17 140 000 
lira teklif olunmuştur. 

12.410 6564 sayılı .Kanun gereğince verilecek fazla çalışma ücreti : 
6564 sayılı Kanun gereğince Emniyet mensuplarına ayda (75) lira. fazla çalışma ücreti ödenmekte 
nı olarak (20 107 500) lira teklif olunmuştur. 

12.430 Konferans ücreti : 
Polisi, toplum zabıtası mevzuuna giren konularda günün icaplarına göre yetiştirmek ve bilhassa ihti 
reselerini artırmak üzere hizmet bakımından lüzumlu görülen mevzularda açılacak kursların öğretm 
şılığı olarak (75 000) lira noksanı ile (675 000) lira teklif olunmuştur. 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
42 sayılı Kanun gereğince Emniyet mensuplarına ayda 165 lira ödenmektedir. Geçen yıl ödeneğinin 
konulmuştur. 

12.590 911 sayılı Kanun gereğince verilecek Toplum Zabıtası ödeneği : 
654 ve 911 sayılı kanunlarla alman 3 688 aded Toplum Zabıtası memurlarına 654 sayılı Kanuna ek 9 
desi gereğince ayda (225) lira verilmesi kabul ıcdilmiş ve 1J44 sayılı Kanunla alman 5 575 kadroda 
rak (5 150 000) lira fazlası ile (15 107 600) lira teklif olunmuştur. 
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12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin kalmasını tcminen (1) lira, konulmuştur. 

12,630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 
1 969 yılı ödeneğine nazaran (100 000) Ura fa/J asiyi e teklif olunan (600 000) lira, fevkalâ 
büyük yararlıklar gösterenlere verilecek mükâfat 'karşılığıdır. 
Fazlalık her yıl muhtelif kanunlarla alman 'kadrolarla kadronun artmasından ileri gelme 

12.710 Temsil ödeneği : 
346 sayılı Kanun gereğince Emniyet Müdürlerine 'ayda verilecek (300) lira temsil ödene 
nı olarak (1 342 800) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yürürlüğe giren nakdi yörietmeliğaue göre bölgeleri değiştirileceklere yaş haddine uğray 
iden nakilleri yapılacaklarla ve İl İdaresi Kanunuma göre yerleri değiştirileceklere 6245 
lecek yollukları karşılığı olarak gecen yıl ödeneğinin aynı (3 9167 650) lira tekili' olunmu 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Hizanı etlin ifası Ve grev toplu 'hareketlerin okluğu mıntıkalara sevk edilecek Toplum 
ilgili bölgelerde Trafik Kontrol Ekipleri görcvlendirilırne'sine rağmen geçJen yıl ödeneğin 
edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazmin ait : 
Yeni teşkil edilen bölge Trafik Zabıtasında vazlife göreceklerle 6245 sayılı Kanunun 49 
gereğince verilecek tazminat karşılığı (olup geiçJem yıl »demeğine nazaran (142 500) lira n 
tıır. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye Emniyet Polis Müfettişlerimin: yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere ge 
noksanı ile (152 000) lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bir Sağlık Müessesesinde yatarak, veya ayakta tedavilerime lüzum görülenlerin yolluk v 
ödeneğine nazaran (33 000) lira noksanı ite (100-'OOO1) lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici bir görevle yabancı memleketlere gönderilene eki erin yolluk ve yevmiyteleran'in kar 
lira teklif 'olunmuştur. 
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12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
AID yardımından faydalanmak suretiyle ve 4489 sayılı Kanun gereğince Amerika ve Avrupa'ya g 
subunun giıdiış ve dönüş yollukları karşılığı olarak geçen yıla nazaran (401 0001) lira noksanı ile1 (15 

12.872 Yurt dı§ı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz înterpöl Teşkilâtının yapacağı Genel Kurul toplatıisma bilhassa Trafik ve b 
ve konferanslarla iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran; (19 
lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkeiz ve taşra Emniyet Dairelerdınin kırtasiye ihtiyaçlarını temin ve Toplum Zabıtasının ihtiyaçl 
çen yıla nazaran (171 000) lira noksanı ile (684 000) lira teklif ıdlunmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilâtının defter ve basılı kâğıt ihtiyacını karşılama 
nazaran (42 750) lira noksr.m ile (384 750) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün merkez ve taşra (Bilhassa karakolların) ihtiyacı için geçen yıla nazaran (608 000 
lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Ankara ve İstanbul'da çıkan gün lük gazetelerden bâzılariyle meslekî eserlerin satmalmması ve bir Po 
polis faaliyetlerinin halka tanıtılmasının temini için konan bu ödenek geçen yıla nazaran (41 250) li 
teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Emniyet Teşkilâtının il, ilçe ve kai'akol olmak üzere 810 binanın ısıtılması ve yeni kurulan 20 toplum 
da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlası ile (2 000 000) lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
(D) cetveline dâhil merkez hizmetlilerinin elbise, ayakkabı, palto ve iş gömleği ihtiyaçları karşılığı ol 
miştir. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan ve genel yönetimle ilgili alımlarla bunlara ilişkin gide 
yıl ödeneğinin aynı (23 750) lira teklif olunmuştur. 
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13.210 Su giderleri : 
Merkez ve taşra emniyet dairelerinde kullanılmakta olan içme ve şehir suyu bedeli ola 
sanı ile (342 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve taşra emniyet dairelerinin ihtiyacı olan temizlik malzemelerinin temini 
konmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bu maddeye emniyet dairelerinin elektrik cereyan bedelleri ile aydınlatmaya taallûk 
olarak geçen seneye nazaran (100 000) lira noksanı ile (850 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan ve genel yönetimle ilgili giderlerin kar 
(40 000) lira teklif olunmuştur. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 87 nci maddesine müsteniden hazırlanan Polis 
tehak memur adedi 1144 sayılı Kanunla da alman kadro ile 25 340 dır. Bunlara veril 
şılığı ve bu sene paltoya müstehak memurların istihkakları da nazara alınarak (8 849 
edilmiştir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Polis âmir ve memurlarının yapacakları mümarese ve deneme atışı giderleri karşılığı 
(3 226 650) lira noksanı ile (4 000 000) lira teklif olunmuştur. 
Noksanlık 1067 sayılı Kanunla alman 995 memur tabancalarının alınmış olması ve yapıla 
ile, azaltılmasından mütevellittir. 

13.340 Hayvan alımları tazminleri ve giderleri : 
Ankara,.İstanbul ve İzmir illerinde süvari teşkilâtı vardır. Buralardaki hayvan adedi 1 
ve saire giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaran (47 500) lira noksanı ile ( 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Teknik büroların ihtiyacı olan her çeşit madde ve malzemelerin karşılığı olup (815 00 
olunmuştur. Noksanlık bâzı ihtiyaçların temin edilmiş olmasındandır. 

13.390 Diğer alım ve giderler : 
AID yardımından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz, madde ve malzemenin karşılık 
rük ve sair giderleri karşılığı olarak (400 000) lira noksanı ile (312 500) lira teklif olunm 
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13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının posta ve telgraf muhaberatı temin için 
(628 425) lira teklif olunmuştur. 

13.420 Telef on giderleri : 
Bu tertibe konan tahsisat Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyacını karşılama 
(375 000) lira noksanı ile (2 000 000) lira teklif olunmuştur. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Telli ve telsiz telefonlar ve telsizler işletme giderleri ile radyo ve benzeri cihazların abone ücretlerini 
ödeneğine göre tasarruf gayesiyle (47 500) lira noksanı file (427 500) lira teklif olunmuştur. 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürün binek otosunun bir yıllık işletme ve onarma giderleri karşlıığı olarak (6 400) lira nok 
olunmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut vasıtaların akar yakıt ve onarmalarını karşılamak üzere yapılan 
gayesiyle geçen yıl ödeneğine nazaran (2 157 998) lira noksanı ile (13 232 002) lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Emniyet Teşkilâtının kira ile işgali altında bulunan 262 binanın bedeli ve yeni teşkil edilen toplum 
zaruret bulunan 20 binanın da kira bedelini karşılamak ve halen de kiralık binaların kira bedellerini 
geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (1 486 750) lira teklif olunmuştur. 

14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların yangından korunma giderleri : 
Emniyet Teşkilâtının işgal ettiği 842 binadan 810 u tertiple ilgili olduğundan bu binaların ihtiyacının 
lanması düşünülerek geçen yıl ödeneğine göre (45 000) lira noksanı ile (50 000) lira teklif olunmuştu 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit giderler : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran (930 000) lira noksanı ile (400 000) lira teklif olunmuştur. 

14.240 Yollama giderleri : 
Nezaret altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların ve 6236 sayılı Kanuna göre başka mahaller 
lara refakat edecek memurların sevk ve iaşe masrafları karşılığı olarak (50 000) lira teklif olunmuştur 
nıdır. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Seferberlik hizmetlerinin ifası için lüzumunda aktarma suretiyle ödenek temin edilmek üzere (1) lir 
ödeneğinin aynıdır. 
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14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gi 
Sivil savunma tesis, vasıta, malzeme ve teçhizatın temini maksadiyle geçen yıl ödeneğini 
tur. 

14.520 Burs giderleri : 
Polis Kolejinin cazip bir hale getirilmesi için üstün haşarı gösteren öğrencilerden 35 
üzere burs verileceğinden (44 800) lira fazlası ile (164 500) lira teklif olunmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Polis hizmetlerinin müessir bir şekilde ifasını temin gayesiyle personelin daha iyi yetişt 
mede kullanılmak üzere bu maddeye konulmuş olan (klenek geçen yd ödeneğine göre ( 
edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre gönderileceklerin gidecekleri memleketlerin öğrenci baremi far 
ğinin aynı teklif edilmiştir. 

15.000 15.251 Büro giderleri : 
Bu maddeye (340 000) lira teklif edilmiş olup geçen yıl ödeneğine nazaran (40 000) 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Okulların posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran (10 00 
miştir. 

15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Okullarda mevcut 19 motorlu taşıt araçlarının işletme ve onarma karşılığı olup 
noksaniyle (85 000) lira teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Polis Koleji öğrencilerine verilecek olan giyecek eşyası karşılığı olarak (15 2 900) 
mistir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Okullarda eğitim ve öğretimin gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak geçen yı 
(300 000) lira teklif olunmuştur. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okullarda mevcut öğrenci ve nöbetçi personelin iaşe giderleri karşılığı olarak geçe 
noksaniyle (3 300 0O0) lira teklif olunmuştur. 
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15.259 Diğer alımlar ve giderler : 
Okulların, 15.251 - 15.258 nei maddelerinden karşılanamıyanı diğer alım ve giderleri karşılığı ol 
nazaran (525 000) lira ntoksaniyle (900 000) lira teklif olunmuştur. 

15.541 Büro giderleri : 
Yataklı tedavi kurumlarının büro giderlerini karşılamak üzere bu maddeye konulan geçen yıl öde 

15.542 Ulaştırma giderleri : 
Mevcut prevantoryum ve revirin posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak teklif olu 
ödeneğinin aynıdır. 

15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yataklı tedavi kurumları hizmetinde 2 jeep, 1 kamyon mevcuttur. Bunların işletime ve onarm 
rak teklif edilen (10 000) lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

15.545 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Geçen) yıl ödeneğinin aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

15.546 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı ola rak teklif olunmuştur. 

15.547 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yataklı tedavi kurumlarının yatak adedine ve günlük masraf miktarında b i r değişiklik olmadığ 
aynı olarak (70 000') lira teklif edilmiştir. 

15.549 Diğer alım ve giderleri : 
15.541 - 15.547 nei maddelerinden karşılanamıyan diğer alım ve giderler için geçen yıl ödeneğ 
lira teklif olunımuıştur. 

16.000 16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri : 
Maddenin mevcudiyetini muhafaza etmek üzere 1 lira teklif olunmuştur. 

16.620 Gizli haberalma giderleri : 
Emniyet hizmetlerinin yürütülmesi için bu maddeye konulan ödenek geçen yı l ödeneğinin aynı o 

16.710 Temsil giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü adına gelecek misafirlere yapılacak izaz ve ikram masrafları karşılığ 
lira geçen yıl ödeneğinin aynı o larak teklif olunmuştur. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Emniyet Teşkilâtı ile yapılan hudut ihtilâfları komisyonlarının ağırlama giderleri olarak geçen yıla 
ile (30 000) lira teklif edilmiştir. 

http://MaJd.de
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16.810 Bina onanını : 
Mevcut karakolların tamiri karşılığı olarak (425 000) lira noksanı ile (1 000 000N> lira te 

YATIRIM HARCA3YEALARI 
22.000 22.654 Yapı, tes!ils ve büyük onarım giderleri : 

Polis Enstitüsü tevisiiii tesisleri ve telekominikasyon binası inşası içlin geçen yıla nazar 
teklif edilmiştir. 

23.ÖÖ0 23.611 Makina teçhizatı alımları ve büyük onarımları : 
Emniyet ve trafik hizmetleri, için almacalk ve kurulacak telsiz cihaz ve malzemeleri iç 
ısanı ile (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Emniyet Vıe trafik hizmetlerinlde kullanılmak üzere 1970 yılında alınacak muhtelif vas 
ran (9 000 000) lira noksanı ile (1 OOO 000) lira .teklif edilmiştir. 

23.613 Teknik personel güderleri : 
SSB. tesislerinin kurulmaisında kullanılacak yevmiyeli persontel için (750 000) lira no 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satınalma giderleri : 
Toplu'm zabıtasının bulunduğu illerde bina veya arsa satınaılınmak üzere geçen yıl ö'd 
olunmuştur. 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve Iderneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz İnterp'ol Teşkilâtına yıllı'k aidatın karşılığı olarak geçen yıl öUleuie 

35.000 35J621 6535 ısayıllı Kanun gereğinde verilecek tazminat : 
Silâhlı bir kuvvet odan pollisin kendisine mevidıı hizmetlerin ifası sırasında vaki müsa 
ralanıma Ve saikat kalıma gibi hallerde verilecek tazminat karşılığı olarak geçen yıl ö 
l'azla'sı ille (400 000) lira tekli? edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar borçları : 
Kamu iktisadi müesseselerinin ödenomiyerek borca kallan istihkaklarının ödon'mc ini te 
lira teklif edilmiştir. 

36.320 Düğer ıgeçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda ödenemiyore'k borca kalan istihkakların ödenmesini temin gayesiyle (o 
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GEREKÇE 

1. Jandarma Genel Komutanlığının 1970 malî yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe toplamı (520 937 
(485 000 000) lirası cari harcamalar, (31 050 000) lirası yatırım harcamaları (4 887 000) lirası da sermaye teşkili 
kil etmektedir. 

2. 1970 malî yılı için teklif edilen ödenek 1969 yılı Bütçesine nazaran cari harcamalarda (18 373 931) lira, yatırı 
lira, sermaye teski'li ve transfer harcamalarında da (12 000) lira fazlası ve cari harcamalarda (17 864 247) lira, yatı 
lira, transfer harcamalarında (1 481 000) lira ntfksaniyle teklif edilmiştir. 

3. Aşağıda açıklanan bütçe gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, fazlalık: Kanuni, kadro ve hizmet iht 
ler karşılığı olup mucip sebepleri aşağıda bölüm ve madde sırasiyle arz ve izah edilmiştir. 

4. Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Askerî memur, astsubay, sivil memur, askerî öğrenci, jandarma uzman 
1970 yılı askerî ve fiilî kadroları 1844 sayılı Kanun gereğince düzenlenerek tasdik edi'lmek üzere Yüksek Meclise su 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR : 

12.111 Askerî Personel aylıklan : 
12.112 iSivil personel aylıkları : 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil personelin 1844, 2 
sayılı kanunlara göre ödenecek bir yülük aylıkları toplamıdır. 
1970yılında 225 subay, 295 astsubay kadro artışı ve askerî personel üst derece personel farkı için mü 
sivil personel münhalleri için de (543 000) Tl. sı indiriler,ek cem'an (113 434 001) lira olarak teklif 

ÜCRETLER : 
12.210 Hizmetliler ücreti': 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
12.270 Teknik personel ücreti : 
12.280 işçi Ücretleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında istihdam edilen (D) ve (E) cetveli ücretlilerle 4/10195 
dam edilen teknik personel ve İş Kanununa tabi olarak Dikimevi ve Deniz atelyeleri gibi işyerlerind 
lin giderleri karşılığıdır. 
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1969 malî yılı ioin (D) cetvelin • !eki kadrolara yeniden ilâve yapılma.ımş ( K) eet ve Hinde 
rak •hizmetliler ücretinden (1 323 590) lira, Geçici hizmetliler ücrel.iındon (53 400), te 
noksanı ve işçilerin toplu sözle sinelerinin gecen yıllardan devanı ederv noksanlıklarını k 
üzere cem'an (14 804 800) lira olarak teklif edilmiştir. 

SOSYAL YARDIM LA I î : 
Çocuk zammı : 
Doğum yardımı : 
Ölüm yardımı : 
Tedavi ve cenaze giderleri : 
Yakacak zammı : 
Emekli keseneği karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Aslkerî ve teşkilât kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil personele 4598, 4! 'U\ 2 
sosyal yardımlarla, 5434 sayılı Kamına göre T. O. Emekli Sandığıma ödenecek ihnekli k 
edilen yevmiyeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek bir yıllık prim karşılı 
Kanuni ve kadre; artışı olarak, tedavi ve cenaze giderleri maddesine (200 000) .lira, em 
(40 247 000) -lira, Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları maddes 
(10 582 931) lira fazlasiyle ve münıhallor karşılığı olarak yakacak zammından • (10 000 
olaıralk teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KAEŞIIdlKLABI : 
12.410 Paızlla çalışma ücreti : 
12.430 Konferans ücrteltii : 

Ders üoreıtllerti : 
12.442 Jandarma Astsubay okulu, ders ücretleri : 
12.449 Jandarma sdhay okulu ders ücrietüeril : 

5044 sayılı Katnıuın gereğince Jandıarama subay ve asıtsubay olkullarında görev iaılaeak 
ücretleri 'ile sivil personelin fazla 'mesaileri (karadığıdır. 
Öğretmem kadrolarımdaki münhaller karşılığı olarak Janıdarma astsubay olkulıı ders üc 
bay 'oıkuilru ders ücretlerinden (2 000) ılıira noksanı, 1970 yıllında aktarma yapılmak üz 
lasiyle cem'am (40 370) lira olarak teklif edilımlişitir. 
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TAZMİNATLAR : 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
12.540 Hâıanet©rli tazminatı : 
12.590 4335, 6535, 233, 336, 144, 645, 4688, 926 sayılı kanunlar gereğince verlecek tazminatlar : 

Askerî ve teşkilât kadrolarında istihdamı edil-em. askerî ve sivil personele 6706, 7238, 4370, 182, 16 
verilen tayın bedeli ve iaşe bedeli, taamiye, yemeklik bedeli ve hizmeteri tazminatı; 1175, 6535 sayılı 
tazminat; 4335, 233, 336 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince uamanlık .ihtisas tazminatı; 144 sayılı 
tazminatı; 645 sayılı Kamına göre verilen tabip tazminatı ve 926 sayılı Kamuna göre verilen kıta 
Er tayın 'bedellerinin (120) liradan (165) liraya çıkışı karşılığı olarak 12.530 tayın bedeli v 
(3 223 000) lira fazla ve kadro ımünhalleri karşılığı 12.540 hizm*teri tazminatı «maddesinden (4 
lar maddesindem (2 993 000) lira noksaniyle cem'an ("106 700 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.620 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiyeler : 

ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 
12.720 HâJkion ödeneği : 

Askerî kadrolarda istihdam edilen personele 1706, 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilen üst 
olup geçen yıldan (30 000) lira nioksaniyle (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
5027, 5427, 7237 sayılı kanunlara göre Jandarma Geıuel Komutanına ve 5017, 357, 661 sayılı kara 
lere verilen temsil ve hâkim ödenekleri olup münhal kadrolar karşılığı hâkim ödeneğinden (27 
(220 001) lira olarak -teklif edilmiştir. 

YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 

Yönetim yolulkılaırı : 
12.811 iSürefcü görev yollukları : 
12.813 Geçici görev yollukları : 

Denetim yoMıuikllan : 
12,821 Müfettişler geçici görev yoluğu : 

öğretim yolllujkkrı : 
12.831 Staj ve öğrenim yoluğu : 
12.834 Kurs yolluğu ; 



— 270 — 

Bölüm Madde 

Diğer yoıÜuMar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Yurt içi yollukları askerî ve teşkilât fiilî 'kadrolarımda mevcut personelin bölgeıler ar 
askerî personelin .atanma yerlerine kadar, yılda iki defa celp ve terhis edilecek yedek 
dar, yeniden alınacak ve emekliye ayrılacak diğer sivil personelin tâyin ve ikamet yer 
ilnığu ile birlik, kurum ve karakallarm demetleme ve kontrollerinde ve hizmetin gerekti 
personele verilecek geçici görev yolluğu, ordu mallarımın .ayniyat teftişinde görev alan 
personelin tedavi kurumlarına gidiş ve dönüşlerine ait tedavi yolluğu, modern gelişme 
ımaksadiyle çeşitli kurslara iştirak edecek personelin kurs yollukları karşılığıdır. 
1970 malî yılında yurt içi yolluklarında 12.813 geçiei görev yolluğundan (195 000) 1 
Tedavi yolluğundan (15 000) lira. ol/mıalk üzere coman (750 000) lira noksaniylıe (7 42 

II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu : 
Yurt dışa geçici görev yolluğu : 
Yurt dışı kuruluşları geçici görev yolluğu : 
Yurt dışıı yollukları, yurt dışında görevlendirilen askerî ve sivil personelin geçici veya 
nüşü, yurt dışından yapılacak satmalmalarda alınacak maili arın muayenesi, açılacak kur 
lerin yolluğu, yurt dışında tedavileri gerekenlerin kendileri ve refakatçü'lerline ödenecek 
görev yolluğundan (31 300) ve yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğundan (18 00 
olarak tekdıif edilmiştiir. 

Öğretim yollukları : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışı kurs yolluğu : 
Diğer yolluklar : 
Yurt dışı tedavi yolluğu : 
12.871 yurt dışı ıstaj ve öğrenim yolluğuna (142 499) lira, yulrt dişi kurs yolluğunda 
(623 399) lira noksanı ile (328 502) lira olarak teklif edilmiştir. (Yurt içi ve yurt dışı yo 
noksanı ile (8 165 177) lira teklif ledlilmiş olmaktadır.) 
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3.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

CİENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALJMLAR : 

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 : 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve gid erleri : 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 

Teşkilâtta .mevcut bıirlik ve kuramlacm bir yı'llık kırtacsiye, basılı kâğıt ve defter, döşeme ve dem 
yın alımlları ile (D) cetveli kadrolaılda 3656 sayılı Kanıuıun 19 nen miaddesline göre istihdam. 'edi 
alımiları ve bıı bölümle ilgili diğer abım ve gklerlcır karşılığıdır. 
Yetiş miyen ödenekler', ihdas edilen görevler ve kadrolar 'karşılığı olarak 13.110 kırtasiye alımlar 
(78 000) 'lira fazlası 13.120 basılı kâğıt ve defter alımiları ve gMer'kri madde simden (25 000) 'lira w 
(4 500) lira noksanı ile (1 988 400) lüm ok,ra>k teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLt (ilDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
13.220 Temizlik giderleri : 
13.230 Aydınlatma giderleri : 
13.240 Bahçe giderleri : 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Teşkilâtta mevcut birlik ve kuramların bir yıllık su, temizlik,, aydınlatma, bahçe ve diğer yönetim 
nek kifayetsizliğinden 13.230 aydınlatma giderleri! maddesine (20 000) Tira fazla ve 13.210 su gide 
mizliik giderlerimden (52 500) lira 13.290 diğer yönetim giderileninden, (8 000) lira noksanı ile cem' 
lif edilmiişitıir. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR : 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
13.320 Giyim kuşam alımları ve giderleri : 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alım ve giderleri : 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve g iderleri : 
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Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
Âni harekât yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle, askerî hazırlıkların gerektirdiği alım 
Malzeme alımları ve giderleri : 

Fililî (kadrolarda istihdam edilen personel ve hayvanların özel kanunlarına göre bir y 
şam istihkakları ve güderleri ile savaş gereçlerinin gerektirdiği o/rdonat, muhabere, istih 
kara ve deniz taşıtlarmm yenileıme, işletme ve onanma giderleri; hayvan alımları ve t 

lerin ihtiyacı olıan sağlık 'gereçleri ve ilâç alımllati; dikimevi ve ideniz tamir atölyelerin 
ve intikallerde gerektirdiği gidenler; knknlinal büroların kuruluş ve işletime im al zem el e 
1970 malî yılı üçjin fiyat farkları olaralk 13.310 yiycceık, yem ve yakacak alımları ve 
fazıla ve 13.330 savaş gereçleri maddesinden (7 173 250), 13.340 hayvan alımları ve t 
.sağlık araç, geveq ve alıtoılıaırı ınıaddesinden (15 000) lira, 13.360 çalıştırıcı -kuvvet gide 
yeniden teşkilâtlanma ımaddesinden (200 000) lira, 13.380 (malzeme alım ve giderleri 
cem'an (7 528 500) lira noksanı ile (189 840 000) lira olaralk teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
Posta - Telgraf giderleri : 
Telefon giderleri : 
Taşıma giderleri : 
Teşkilâtta ^mevcut birlik vo ikuıumlaır-ın bir yılblk posta, telgraf ve telefon giderleri ile 
giderleri toplamıdır. 13.410 posta ttelgrıaf giderlerinden (100 000), 13.420 itelefon gide 
lerimden (650 000) lıina nokısanı il e (7 700 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Genel Komutanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Janıdaırıma Genel Komut anlığın a 237 sayılı Kanunla tahsis edilen bir ımaikaım: otosunun bi 
lığı olup geçen yılın aynli (9 500) lira teklif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Kira bedeli : 

Teşkilâtın işgal ettiği kiralı binaların sözleşmeleri gereğince ödenmesi gereken bir yıll 
bedeli eni için (60 000) lira fazlası ile (1 200 000) lira olaırak teklif edilmiştir. 

13.350 
13.360 
13.370 
13.380 

13.410 
13.420 
13.430 
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HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 
Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Bilrlıik ve Ikuiruımlların işgal ettiği binaların yanığından korunması için gerekli cihaz ve malzemelerin 
dikim evi, cleıüz tamir atelyesinde ımevcut yangın çıkma ihtimali fazla mahal terlin ve ambarların 
çen yıldan (157 550) lira noksanı ile (250 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLERİ : 
14.210 Koğuşturma giderleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı te şildi âtından bulunan mahkemelerin 1412, 353, İ l l i , 4576 ve 492 sayı 
Imcleri gereken tamik, sanafc, bilirkişi, yol 'giderleri ve yövmilyelapi ille iadlî müzclıaret ve adlî hâkim 
edilenlerin. yol giderleri karşılığı olarak geçen yıldan (27 000) 'lira noksanı ile (30 000) lira tekl 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 

1050 sayılı Kanuna eik 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesıi ile 7126 sayılı Kanun.; güre çıkarılan tüz 
re seferberlikte ve sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği takdirde ödenek konulmalk üzere geç 
lif edilmişitiı*. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri, diğer eğitim giderleri : 
14.591 Moral eğitim giderleri : 
14.593 Er eğitim giderleri : 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri : 
14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri : 

Asikeırî personelin üniversitede oikutulan öğrencilerin, mesleki eninde yetlişm eleri ve öğrenimlerin 
şılamak, moral eğitimi, Ikamp ve dinlenme m ahalilerinin işletilmesini, spor teşekküllerinin gideri enin 
nevra ve tatbikata hazırlıklarını sağlamak maksadına matuftur. 14.510 giderlerinden (28 500), 1 
lerinden (7 500), 14.591 moıral eğitim giderlerinden (4 000) 14.593 er eğitim giderlerinden (57 000 
me giderleri maddesinden (9 500) lira, 14.595 spor ve lizciliilk 'giderleri (maddesinden (6 650) lira, 1 
desinden (19 000) lira olmıak ccuran (1 321 150) lira noksanı ile (1 169 350) lira teklif edilmiştir. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
Jandarma Astsubay Okulu giderleri : 

15.221 Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
15.229 Diğer alım ve giderler : 
15.291 Büro giderleri : 

Jandarma Subay Okulu giderleri : 
15.291 Büro giderleri : 
15.296 Malzeme alım ve giderleri : 
15.299 Diğer alım ve giderler : 

Jandarma subay ve Astsubay O kullannın bir yıllık okul gidarlerfi karşilığıdur. 
15.221 büro giderlerimden (15 470) ililra, 15.226 malzeme alım giderlerinden (2 850) lira 
Lina, 15.291 büro giderileninden (3 420) lira, 15.296 malzeme alım ve giderlerinden (3 
(250) Mra olmak üzere cem'an (16 845) lira nokısanliyle (147 030) lira oüıaırak teklif 'edi 

DIŞ KURULUŞLARI GİDERLERİ : 
15.851 Büro giderleri : 

1967 yılında yurt dışında ihdas; edilen ataşeliğin büro giderleri! karşılığı olarak geç/en 
na olarak teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

İŞEVLERt VE İŞYERLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri : 

16.111 Büro giderleri : 
16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Jandanma Basımevinin bdr yıllık işletme ve 'inıalzeme alımları güderleri karşılığı olu 
tıelklitf edilmiştir. 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ: 

16.280 Askerî kimyahaneler giderleri : 
İstanbul'daki Jandarma Askerî Kümyananesinin bir yıllık işletme ve nıialzeme gideri ka 
sanı ile (11 400) Mra teklif eıdlil mistir. 
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GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
16.620 Gizli haber alma giderleri : 

6815 sayılı Kanun gereğince (kaçakçılığın men ve ıtatkilbi için kurulmuş bulunan Jandarma İstihbar 
gizili habenalma gidenleri karşılığı ollup (12 750) lira noksanı ile (414 750) lira 'olarak teklif edilm 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.710 Temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama giderleri : 
16.730 Tören giderleri : 

926 sayılı Kanunun 125 nıci maddesi gereğince (temsili yetkisi olan şahısların bu ımaksatla yapacağı 
komşu yabancı devlet ilgilüle ri. ile yapacakları hudut '.mülakatları ve Silâhlı Kuvvetler Tören Y 
cak törenlerdelki gidenler karşılığı olup, 16.720 ağırlama giderleri 'maddesinden (3 000) lira, 16 
sinden (4 250) lira ndksam ve 16.710 temsil giderleri mıaddesinen (9 999) lira fazla olmak üzere cem 
miştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımları : , 
16.820 Makina ve teçhizat onaranı : 

Jandarma Genel Komutanlığının işgalinde bulunan Hazine imalı ve kiralı binaların balkıım ve onar 
rumlardaki makina ve teçhizatların onarımları karşılığıdır. 
16.810 bina onarımlarından (1 906 418) lira ve 16.820 makina ve teçhizat onarımından (68 750) 
(1 975 168) lina noksanı ile (8 783 582) lira olarak teklif edilmiştir. 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 

22.656 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
22.657 Teknik personel ücretleri : 
22.658 Teknik personel geçici görev yollukları (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) : 

Muhtelif yerlerde 1970 yılında inşa edilecek jandarma birilik ve ikarakollarmın inşasına aiit ödenelkler 
telknük personelin ücret ve yoltluıklan içindir. 
İnışaat Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacaktır. İnşaat ihaleleri için (12 650 000) Tl, teknilk persıon 
Tl. ve teknik personel geçici görev yolluğu olarak (1) Tl. teklif ediimdıştir. 
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EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 
Jandarma Subay ve Astsubay O kullan onarım ve ek inşaatı : 

22.895 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) : 
Ankara'da bulunan Jıandarma Subay Okulunun kaloırifer teslislerimin onarım,! için (400 
kanalizasyon, yol spor teslisıleri ve göımıme atış poligonu içiin (300 000) Tl. o'lmak üzere 
İnşaat Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacaktır. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

. HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
23.611 Yol ve iş malkinaları aflımı : 
23.612 Taşıt alımları : 
23.614 Sahil muhafaza botları ile cihazlarının alım ve onarımları : 

Jandarma istihkam biri ilkle rii ihtiyacı içıkı ısatınalınacak Loder, Dozer,, Graydeır, Komp 
raller liçün alınacak 10 aded M acık otosu içlin (1. 000 000) TL, sahille/rhı (korunması v 
sahil muhfaza ve sığ su botları iıçin (13 000 000) Tl. olimak üzere ceman (15 250 000) 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - SERMAYE TEŞKİLİ 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satınalmalar: 
Jandarma Genel Komutanlığına 1918, 0815, 6829, 6830 ve 122 sayılı kanunlarla verilm 
lerinin ifası maksadiyle ve bu konuda çıkarılmış kararnamelere istinaden, hudutlar üze 
1970 yılınlda istimlâk edilecelk kısmı, binlik ve lojman binaları inşaatı için satın alınaca 
alınması karşılığı (1 481 000) lira noksanı ile (4 000 000) lira olarak teklif edilmiştir 
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II - TRANSFERLER : 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ödül - ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 

35.621 6535 sayılı Kanuna göre Verilecek tazminat : 
35.632 Kabir yaptırma giderleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı ka.dr di arında mevcut askerî personelin 1475 ve 6535 sayılı kanunlar 
korunmasında ölenlerin ailelerine verilecek tazminat ve ölenlerin kaibirlerinin yaptırılması için 211 s 
cak masrafların karşılığıdır. 
Yetişmiyen ödenek olarak 35.621, 65'35 sayılı Kanuna göre verileıcelk tazminat maddesinden (1 200) 
olarak teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yı lar borçları: 
36.310 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar borçları : 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

1969 ve daha eısiki yıllardan karşı hık] ı olarak borca kalmış istihkakların ödenebilmesi için geçen y 
teklif edilmiştir. 
'1970 malî yılında borç, ödemeleri 36.310 kamu iktisadi müesiseseilerine geçen yıllar borçları için (15 
yıllar borçları için de (600 000^ lira olarak iki maddeye ayrılmıştır. 
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Dışişleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi için tesbit olunan ödenek miktarı, cari harcamalar için (145 
(795 000) lira ve Transfer Harcamaları için de (55 712 392) lira olup bu miktar geçen yıla nazaran (5 341 

Husule gelen fazlalığın sebepleri aşağıda bölüm ve madde itibariyle izah edilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
159 sayılı Kanun gereğince ayda (1 O00) lira hesabiyle ödenek konulmuştur. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
Dışişleri Bakanlığının yurdiçi ve yurtdışı kuruluşlarında görevli memurların kadroları 
kadrodan 370 adedi 1970 yılında yurtiçinde çalıştırılacaktır. Bunların bir yıllık maaş tuta 
olarak hesaplanmıştır. Geçen yıla nazaran (85 706) lira noksan ödenek konulması, 1969 
olarak istihdamımdan ileri gelmektedir. 

12.111 Dış kuruluş aylıkları : 
1970 yılında dış kuruluşlarda görevlendirilecek mıemur sayısı 463 olarak tesbit edilmiştir. 
% 35 zamları ve dış memleket tazminatları ile birlikte (41 250 894) lira olarak hesaplan 
tasarruflarından karşılanacaktır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Devlet memurlarına 819 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan avans ödemeleri kar 
ğınca Bakanlığımız Bütçesinin bu tertibine (685 000) liralık ödenek kaydettirilmdş ise 
ğin Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilmesi uygun görüldüğünden tertibin muhafaz 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne tabi olup kadroları bütçenin (D) işar 
yılında 295 olan hizmetli kadrolarının ücret toplamı % 35 zamla birlikte (3 281 310) li 
kadro ilâve edilmiştir. Diğer taraftan senelerden beri terfi edemiyen bâzı hizmetlilerin 
birinin aylık ücretine 50 lira zam yapılmıştır. Bu sebeple, geçen yıla nazaran (241 7 
edilmiştir. 

12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : 
1970 yılında dış kuruluşlarımızda çalıştırılacak hizmetli adedi 1 140 kadro üzerinden 
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Eklerimizde, 271 adedi Konsolosluklarımızda çalıştırılacaktır. Ayrıca merkezden dış teşkilâta tâyin 
hükümlerine tabi bulunan 99 hizmetli ile 52 telsizcinin kadroları da bu 1 140 adedin içinde olup 
kadro devrolunmuştur. Bunların senelik ücretleri için (19 500 000) lira konulmuştur. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bakanlığın tercüme, mikrofilm, doküman ve arşiv tasnif hizmetlerinde çalıştırılacak geçici hizmetl 
rak geçen yıla nazaran (29 940; lira fazlasiyle (1 309 740) lira konulmuştur. 

12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti : 
Dış kuruluşlarımızda halen sözleşmeli personel mevcut değildir. Tertibin muhafazası için (1) lira k 

12.262 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti : 
Henüz böyle bir istihdam yoktur. Tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Bakanluk binası ve yabancı konuklar köşkü zaruri hizmetleri için gündelikle tutulmakta olan ba 
gibi işçilerin ve Bakanlık içindeki yer değiştirmelerde veya hariçten eşya ve malzeme nakli sır 
sairenln gündelikleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (100 000) lira konul 

12.311 Çocuk zammı : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak aynen teklif edilmiştir. 

12.312 Dış kuruluş çocuk zammı : 
Geçen yıllarda yapılan ödemeler göz önünde tutularak (50 000) lira teklif edilmiştir. 

12.321 Doğum yardımı : 
Merkezde çalıştırılacak memur adedine ve geçen yıllar ödemelerine göre ihtiyacın (5 000) lira ile 
dan, bu miktar teklif edilmiştir. 

12.322 Dış (kuruluş doğum yardımı : 
Geçen yıllar tatbikatına göre ihtiyacın hu miktarla karşılanabileceği mülâhazasiyle (5 000) lira ayn 

12.331 ölüm yardımı : 
Geçen yılların tatbikatına göre konulan bu ödenekle ihtiyacın karşılanabileceği tahmin edildiğinden 
(10 000) lira konulmuştur. 

12.332 Dış kuruluş ölüm yardımı : 
Bu ödenek de tahmini olarak, geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak konulmuştur. 

12.341 Tedavi giderleri : 
26 . 2 . 1969 tarihli ve 1129 sayılı «1969 yılı Bütçe Kanunu» nun 37 nci maddesiyle, 30 . 6 . 1939 
nun 19 ncu ve 934 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile tadil olunan 7244 sayılı Kanunun 5 nci madesi 
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»öneline de tedavi masrafları verilmesi derpiş olunduğundan, 1969 yılı için kabul olu 
personelin de tedavi masraflarım karşılamak üzere (140 000) lira ilâvesiyle (200 000) 

12.342 Dış kuruluş tedavi giderleri : 
Yukarıdaki maddede yazılan kanuni sebepler ve geçen yıl bütçe uygulanmalarına g 
karşılanabileceği tahmin edildiğinden, geçen yıla nazaran (100 000) lira fazla konulmuş 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 ve 1101 sayılı Kanun hükümleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
lık tutarı ile (D) cetveline dâhil hizmetliler ve merkezden dış kuruluşlar emrine at 
hizmetlilerin müktesep hak derecelerine göre ve bunların aylık ve ücretlerinin toplam 
miş bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran (807 948) lira fazladır. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Aylık ücretlerini geçici hizmetlileı ücreti tertibinden alan hizmetlilerle muvakkat, bir 
işçilerin sosyal sigorta primlerinin 506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kurumu) kanunu ger 
mezkûr kanunun 77 nci maddesi uyarınca hesaplanan prim karşılığı olarak (160 153) 
nazaran (2 051) lira fazladır. 

12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri çeşitli sosyal yardımları : 
Dış temsilciliklerimizde çalıştırılan mahallî hizmetlilerin, mahallî mevzuat gereğince 
ve âdetlere göre verilecek Noel, yılbaşı, Nevruziye ikramiyeleri, işten ayrılmaları ha 
de tutularak, geçen yıla nazaran (43 434) lira fazlasiyle (1 243 434) lira konulmuş 

12.411 Fazla çalışma ücreti : 
Bakanlıkta mesai saatleri dışında çalıştırılmalarına lüzum hâsıl olacak memurlara 36 
ce ödenecek fazla çalışma ücretleri karşılığı olup, ihtiyaca göre (100 000) lira teklif e 

12.000 12.412 Basımevi fazla çalışma ücreti : 
Bakanlık Basımevinde çalıştırılan teknisyenlere baskı işlerinin, Kıbrıs ve diğer uluslara 
siyle artmış bulunması karşısında ödenmesi gereken fazla çalışma ücretini karşılamak 
re geçen yıldan (5 000) lira fazla konulmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Devlet yaibancı dil sınavını kazananlara öd 
olduğu gibi (8 000) lira konulmuştur. İhtiyacın bu miktarla karşılanabileceği tahmin edilm 

12.710 Temsil ödeneği : 
7237 sayılı Kanun gereğince Genel Sekreter temsil ödeneği olarak ayda (500) lira hesa 
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12.740 Konut ödeneği : 
Genel Sekreterlik resmî konutunun sözleşmesine göre kira bedeli, su, elektrik, havagazı, mazot, asan 
zifat vergisi ile telefon giderlerini 'karşılamak üzere (60 000) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Meslekî, idari ve telsiz memurları yarışma sınavlarını kazanan adaylardan Ankara dışında ikamet e 
yolluklarının karşılanması için gecen yi İki ödeneğin aynı teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Yurdumuzu ziyaret edecek yabancı konuklara ayrılacak mihmandarlar ile yurt içinde geçici olara'k g 
nı ve meslek memurları için düzenlenen Anadolu'da tetkik ve müşahade gezilerinin gerektirdiği gid 
ziyaret ve davetlerin artması da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlasiylc (88 
tur. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurdumuzda yapılacak uluslararası toplantı, kongre ve 'konferanslara katılacak olanların yurt içi 
çe uygulamalarının seyrine göre gecen yıla, nazaran (20 000) lira fazlasiylc konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bakanlık memurlarının yurt içi tedavi yollukları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi (570) lira tek 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu: 
Bakanlığın yurt dışı teşkilâtına ve yurt dışından merkeze yapılan nakil ve tâyinlerde ödenecek vası 
şılamak üzere geçen yıla nazaran (250 000) lira fazla siyi e teiklif edilmiştir. 

12.852 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı yolculuk giderleri : 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yabancı ülkeleri ziyaretleri ile ilgili yolculuk giderlerini karşılamak 
konulmuştur. Tesbit olunan programa göre bu ödenek ihtiyacı karşılamadığı takdirde verilen kanun 
Bakanlığınca gerekli miktarda ödenek ilâvesi derpiş edilmiş bulunmalktadır. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1. — Dış teşkilâtımız az memurla çalışmakta olduğundan bâzı hassas bölgelerde veya iş hacminin ço 
lık izinler, veya görev icabettirdiği hallerde merkezden meslek memuru, idari memur ve telsizci gön 
samaması sağlanmaktadır. İstişare için merkeze çağrılan veya bölge elçilerinin merkezde veya bölge dâ 
toplantılara ait bulunan masrafların da karşılanması tabiîdir. 
2. — Bakanlığın dış temsilciliklerde olan kurye irtibatı âzami tasarruf ölçülerine riayet edilmek sure 
3. — Kuryeleri karşılamak ve dış temsilciliklerimizce ihtiyar olunan geçici görev masraflarını karş 
rimizce yapılan sarfiyat da bu tertipten ödenmektedir. 
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4. — Bakanlıkça dış temsilciliklerimize uçak ile kargo olarak gönderilen bilûmum kitapl 
sılı kâğıt, defter, bayrak, kıymetli kâğıt, pasaport, cilt makbuzlar, millî kıyafetlerimiz 
maddeden yapılır. 
5. — Telsiz cihazlarının balkımı ve haberleşme güvenliği giderleri de bu maddeden öden 
Bu hakiki harcamaların karşılanabilmesi için geçen yıla nazaran (138 750) lira fazlası 

12.000 12.856 Yurtdışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Son senelerde bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri ile G-üney Amerika ve As>ya dev 
masına bugünkü şartların müsaade etmemesi muvacehesinde bu bölgelerde mevcut tem 
radite edilmesi yoluna gidilmektedir. Bakanlığımız bütçesinin 12.853 yurtdışı geçici 
cak kifayet eylediği cihetle, temsdlcilikelerimizin alkradite bulunduğu memleketlere mu 
siyasi ilişkilerimizin arzulanan seviyede idameleri gerçekleştirilememekte ve çok defa 
yunca yalnız itimatname takdirini için bu memleketlere gidebilmekte, veda da 'bulunm 
ilişkilerimizin gelişmesi yönünden bu memleketlere akradite bulunan temsilciliklerimiz 
melerini temin en bu maddeye (200 000) lira konulmaLSi teklif olunmaktadır. 

12.872 Yurtdışı (kongre ve konferans yolluğu : 
Yurtdışında yapılacak uluslararası kongre ve konferansilara Hükümetimizi1 temsilen ka 
karşılığı olarak konulmuştur. Uluslararası temas ve toplantıların özellikle Kıbrıs me 
(layısiyle uluslararası önemde gençlik teşekkülleri, kongre, toplantı ve konferanslara yu 
dan gönderilecek temsilci ve heyetlerin yollulk ve gıderlerinin de bu maddeden karşıl 
(112 500) lira faz!asiyle (2 250 000) lira teklif edilmiştir. 

12.881 Yurtdışı tedavi yolluğu : 
Dış kuruluşlarda görevli memurların tedavi yoilluklarını karşılamak üzere (5 000) lira k 

13,000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Bakanlık merkez teşkilâtının kırtasiye alımları ve giderlerini karşılamak maksadiyle 
tan iş hacmine rağmen, tasarrufa riayet suretiyle ihtiyacı karşılıyabileceği tahmin edil 

13.120 Basılı kâğıt ve defterleri alım ve giderleri : 
Bakardığm merkez teşkilâtı ve dış kuruluşlarının basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşıl 
(50 000) lira fazlasiyle (240 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderler : 
Bakanlık merkez teşkilâtının döşeme ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının temini için (250 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlı'k merkez dairelerinin yerli ve yaJbancı yayın satmalına ve aibone gizlerleri ile Tünkiye'nin 
Ikültürel ilişkileri ve meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde yerli ve yabancı bilim kurum 
birliği halinde hazırlatılacak yayınların masraflarına katılma ve telif hakları ücretleri olmak üzer 

13.150 YaJkacak alımları ve giderleri • 
Başbakanlık ve Bakanlık binalarının Fuel - O'il ile çalışan merkezî ısıtma sisteminin 7 aylık yakıt 
ortalama (460) Türk lirasından beideli (230 000) Türk lirası tutmakta; Balkanlık havagazı sarfiya 
onarım masrafları için de (10 000) lira olmalk üzere geçen yıla nazaran ('50 000') lira fazlasiyle (24 

13.100 Hizmetli giyim lallımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtında görevli hizmetlilerden (130) mıüstalhdemîn için alınacak metresi (70 
kumaş bedeli (25 550) lira, metresi (75) liradan (150) metre paltoluk (11 250) lira, (130) aded 
ücreti (18 250) lira, (50 aded paltonun (120) liradan dişik için (6 000) lira, beheri (65) lirada 
lira, (65) liradan (50) addd iş gömleği (3 250) lira ve ilân bedeli olarak (1 800") l'ira olmak üzere 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin diğer maddelerinden karşılanamayan ilân, çelenk ve genel yönetimle ilgili diğer çeşitli g 
çesine konulmuş olan ve Bakanlığa alınacak meslek, idari ve diğer kadro memurlarının yarışm 
zın dış ülkelerdeki hukuk, menfaat ve durumları ile ilgili olarak basma verilen ilân bedellerinin k 
geçen yıllar bütçe uygulamaları da göz önünde tutularak (35 OOO) lira tahmin edilmiştir. Geçen y 

13.210 tSu giderleri : 
Bakanlık binasının ısıtma tesisatı, temizlik, bahçe sulaması ve içme suyu ihtiyacının karşıılanalbillme 
çen ydlar bütçe uygulamaları göz önünde tutularak (1 750) lira fazlasiyle (35 000) lira teklif edi 

13.000 13.220 Temizlik giderleri : 
Bakanlık binasının temizlik ve bakım hizmetlerime ilişkin giderlerle bu servislerin ıslahı ve malzem 
için bütçe uygulamasının seyri de göz önünde tutularak (22 500) lira teklifi lâzmıgelmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Balkanlık binasının aydınlatma ve elektrik enerjisi ile çalışan makinla ve cihazlarının ceryan bed 
sıisat noksanlarının giderilmesi, yeni kiralanan ek binanın aydınlatma masraflarınım karşılanması v 
şılığı olarak (140 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıldan (7 000) lira fazladır. 

13.240 Bahçe giderleri: 
Bakanlık binası bahçelerinin fidan, çiçek, tohum, gübre, çim ve çeşitli malzeme ve bakım giderle 
tur. ihtiyacın bu ödenekle karşılanabileceği anlaşılmıştır. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bütçede tertibi bulummıyan genel yönetimle ilgili diğer giderleri karşılamak üzere, geçe 
alınarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtı nezdindeki daimî delegeliğimiz, Vaşhington 
diğer temsilciliklerimiz ile Bakanlık anasında süratli ve devamlı haberleşme sağlanması 
irtibatı kira bedeli olarak PTT idaresine ve New - York'fta ECA Müessesesine ödenmes 
tadır. Diğer taraftan kuruluşlarımızla normal posta ve telgraf muhaberatı giderleri de 
meselesi dolayısiyle artmış olmasına rağmen bu tertipteki ödenek, tasarrufa riayetle ge 
(1 400 000) lira konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Başbakanlık, Devlet Plânlama Dairesi ve Bakanlığımızca müştereken kullanılan, telefon 
retleri, tesisat ve bakım giderleri Bakanlığımızdan ödenmektedir. Diğer taraftan Bakanl 
nın abone ve konuşma ücretleri, tesisat, balkım, ve malzeme giderleri de bu tertipten karş 
lâhazası ile ihtiyacın (275 000) lira ile karşılanması mümkün görülerek bu miktar öden 

13.430 Taşıma giderleri : 
Bakanlıkta mevcut ve yeniden satın'alımacak döşeme ve demirbaş eşya, malzeme, teçhiza 
sında bir yerden diğer bir yere taşınması ve yerleştirilmesi gideri olarak (10 000) lira ko 

13.440 Haberleşme araçları giderleri 
Bakanlık telsiz cihaz ve teçhizatı ile kripto makinalarmın işletme ve bakım giderlerim 
muştur. 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma giderleri 
Bakanlık makam arabasının normal işletme ve bakım giderleri ile onarım ve genel revi 
bütçe tatbikatının seyrine göre (25 000) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
Bakanlık merkez teşkilâtı hizmet otomobillerinin çoğu model itibariyle eskimiş ve 'ekon 
Hepsi otomatik vitesli büyük Amerikan modeli olan bu araçların sık sık arızalanması dol 
olmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu masrafların karşılanabilmesi için (120 000) liralık 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlık meslekî eğitim kurs ve konferansları ile kütüpihane ve depo yer ihtiyacını kar 
bahçeli binanın yıllık (42 000) liralık kira bedeli ile sözleşmesine göre çeşitli masrafları i 
muştur. Geçen yılın aynıdır. 
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14.000 14.110 Yangından korunma giderleri : 
Bu tertibe (4 000) lira teklif edilmiştir. İhtiyacın ancak bu miktar ile karşılanabileceği tahmin edilm 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderlerle ilgili olarak (10 000) liralık ödenek tekl 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin getirdiği giderler : 
Bu teırtibe de kanunda derpiş edilen ihtiyaçları karşılamak üzere (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Dış kuruluşlar memur ve hizmetlilerdin aylık ve ücretleri ile idari avansların havale giderleri ve 
karşılığı olmak üzere bütçe tatbikatınım seyrine göre gecem yıla nazaran (3 750) lira mjoksamiyle (2 
edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Bakanlık meslek, idare ve büro memurlarımın hizmet içi meslekî ve teknik eğitimlerini sağlamak ü 
Ölçüde düzenlenecek kurs ve konferanslar için okutman, konferansçı ve uzman ücretleri ile di 
nmak üzere geçen yıla nazaran (52 500) lira fazlasiyle (100 000) liralık ödemek tahmin ve teklif olum 

14.520 Burs giderleri : 
Burs programlanalım, uygulanması şimdilik mümkün olmadığımdan, tertibin muhafazası bakımımda 
ımnştur. 

15.000 15.811 Büro giderleri : 
Halem mevcut 60 Büyükelçilik ve Elçilik, 5 daimi delegelik ve 41 Başkonsolosluk ve komsaloislukta 
mize ilâveten 1970 malî. yılı içinde, Fildişi Sahili, Kinshasa, Filipinler ve Kolombiya'da büyükelçilik 
Melburn'da Başkonsolosluklar açılması öngörülmektedir. Açılacak temsilciliklerimizin tefrişi ile, B 
Büyükelçiliklerimiz ile Münih Başkonsolosluğumuzun yerleşme ve eşya durumunun düzenlenmesi ge 
taraftan, birçok dış temsilciliklerimizin uzun yıllardan beri ödemek yetersizliği dolayısiyle yenilenm 
leşmiş mobilyalarının bir plân dairesinde peyderpey değiştirilmesi yoluna gidilecektir. Ayrıca, dış 
ma, ısıtma, kırtasiye, demirbaş, yayın, bahçe, temizlik ve bakım giderlerime ait normal cari harcam 
lerde vukua gelem fiyat yükselmeleri sebebiyle, artışlar husule gelmektedir. Bütün bu ihtiyaçları ka 
deye (8 125 000) liralık ödemek konulması lâzımgelmiştir. 

15.812 Ulaştırma giderleri : 

Bu maddeye 1969 bütçe yılımda tahsis edilmiş olam ödemek, mevcut 106 dış temsilelliklerimizin ulaşt 
ya kifayet etmemektedir. Diğer taraftan, 250 bini mütecaviz işçimizin yurt dışında bulunması, Ba 
daşlık muamelelerimi çok büyük ölçüde artırmış, dolayısiyle telefom ve mektup masrafları eskiye k 
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tir. Dış temısilciliklerimiz bilhassa pasaport iadesi gibi ulaştırma masraflarını işli 
posta kuporalariyle karşılamasalar, bu maddedeki ödemeği 3 - 4 misline çıkarmak ie 
mevzuatıımızın cevaz verip vermediği de üzerinde durulması gereken bir husus alarak 
izahat göz önünde tutularak, bu maddeden (2 700 000) lira talebediimdştir. 

Taşııt işletme ve onarına giderleri : 
Büyükelçilik ve delegeliklerimize .üt 62 resmî makam taşittaııın sigorta primlerim ve 
rını karşılamıalk üzere geçen yıla nıazaraın (13ı2 500) lira fazlasiytle (750 000) lira ta 
Kira bedeli : 

Dış temsilciliklerimizin yerleştiği binallardan 42 tanesi Devlet malı olup, kiralaman bi 
tar ı ile, Devlet malı binaların yı l ık sigorta primleri, vergi ve sözleşmelerde belirtilen 
olmaktadır. Yeni açılacak temsilciliklerimiz için ödenecek kiralar göz önünde tutula 
nek konulması talebaktnmaktadır. 

15.815 Giyim - kuşam akm ve satım giderlerö! :• 
Dış kuruluşlarımızda çalıştırılan mahal î hizmetlilerin resmî üniforma, elbise ve di 
yılında global hizımetli kadrosundaki ve açılacak yeni temsilciliklerimiz ihtiyaçları da 
ran (43 750) lira fazlasiyle (400 000) lira teklif olunmaktadır. 

15.817 Ziyafet giderleri : 

Dış temsilciliklerimıizin görevlıerini lâyıkı veçhile yapabilmeleri, gerek mahallî maka 
larının sıklık ve sıaımimîliğine bağlıdır. Bu bakımdan, misyon şeflerinin kabul et 
cevap vermeleri, yalnız bir nezaket kaidesi değil aynı zamanda görevin icabettirdiği 
dan mahrum bırakıldıkları takdirde dış temsilcilik açmanın lüzum ve faydasının da 
sındayız. Ancak, bu maddeye konulan ödeneğin 106 dış misyonıumıuza dağıtılmasınd 
mına Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resmî bir davet yapmak için dahi malî imlk 
için (3 300 000) lira tefrik edilmiştir.. 

15.819 Diğer alımlar ve giderleri : 

Dış temsilciliklerimizin, bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde belirtilen esaslar 
ıleri ile diğer elçiliklerle birlik hareketi ioabettiren hallerde ihtiyar edecekleri giderl 
ne sosyal yardım miktarlarının artması muvacehesinde bu maddeye (200 000) liralık 
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15.821 özel kanunlar gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve giderleri : 
198 sayılı Kanunla fahrî konsolosluklarımıza verilmesi kabul edilen aidat ile haberleşme, kırtasiy 
olan yerlerde sekreter ücretleri karşılığı olarak bütçe uygulamaları göz önünde tutularak geçen yı 
la ödemek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

16.000 16.116 Malzeme alaan ve giderleri : 
Bakanlık basumeviınde mevcut makinalarm ormanım ve yedek parça ihtiyaçlarHim karşılanabiknele 
(5 750) lira fazıla ödenek teklif gerekmiştir. İhtiyacın bu miktarla karşılanabileceği (anlaşılmakta 

16.119 Diğer alım ve giderler : 

Basımevinde çalışan hizmetlilere verilmesi gereken süt ve yoğut bedelleri ile bütçede tertibi b 
karşılığı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. İhtiyacı ancak karşılıyabilecektir. Geçen yıla naza 

16.136 Malzeme alım ve giderleri : 
Bakanlık mikrofilm merkezinin genişletilen arşiv ve dokûmasyon çalışmalarında ilâve makina ve teçh 
ması ve mikrofilm merkezinin bakanlık hizmetlerini tam kapasite ile görebilecek hale getirilmes 
(2 500) lira fazla teklif edilmiştir. 

16.139 Diğer alım ve giderleri : 
Genişletilen mikrofilm merkezinin film, hassas, ilâç ve diğer malzeme ihtiyaçları ve çeşitli giderl 
.(25 000) lira konulmuştur. 

16.390 ıSiyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
Uluslararası politika ve ekonomik ilişkilerimizin gelişitirilmesıi ve memleketimizin tanıtılması ama 
rin çeşitli giderleri için geçen yıla nazaran (37 500) lira noksaniyle (200 000) lira teklif olunmakt 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri : 
Memleketimizde yapılması muhtemel Uluslararası toplantılar giderlerinin karşılanabilmesi için ge 
göz önünde tutularak (47 500) lira teklif edilmiştir. İhtiyacın bu miktar ile karşılanabileceği tah 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantı giderleri : 
Yurt dışında yapılacak Uluslararası toplantılarla ilgili giderler karşılığı olarak geçen yıla nazar 
(38 500) lira teklif edilmiştir. 

16.430 Uluslararası öğrenci ve stajiyer mübadeleleri ve teknik yardım giderleri : 
Afrika, Asya ve Orta - Doğu'nun gelişme halindeki ülkeleriyle ilişkilerimizin artırılması bakımın 
renim, eğitim ve staj görecek yabancı uyruklu öğrenci ve stajiyerlerin burs, öğrenim ve yolluk 
ve malzeme yardımı masrafları karşılığı olarak, geçen yıl ödeneğine nazaran (57 500) lira fazla 
edilmiştir. 
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16.420 Uluslararası yurt dışı kurum ve komisyonllar her türlü giderleri : 
Lâhey Uluslararası Adalet Divanına Hükümetimiz adına ödenmesi gereken katılma pay 
kiye üyelerinin yevmiyeleri karşılığı (47 500) lira hesaplanmıştır. Bu miktar geçen yıl 

16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri : 
Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ile sosyal ve kültürel teşekküllere ya 
lendirilecek öğretmen, memur ve diğer personelim masrafları, dış memleketlerde Türk 
konusu ile ilgili olarak yaptırılacak her türlü yayın giderleri, tarihî ve bediî kıymeti 
rasyonu ve Türk kültürünü koruma, yayma ve geliştirme amaciyie verilecek ilmî ko 
lacak sergiler için dış memleketlere Hükümetimizce gönderileceklerin masrafları, dı 
konusu ile ilgili olarak memleketimize davet olunacak kimselerin yol ve sair zaruri g 
mızın dinî ve ahlâki bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıkları 
lerle dışardaki Türk kültür varlığımı koruma ve yayma, geliştirme konusuna ilişkin 
(6 100 000) lira ile bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki kayda istinaden maılî yıl 
bakanlık bütçesine aktarılmak, (17 650 000) lira da bakanlık ihtiyaçları karşılığı olma 
tadır. Geçen yılın aynıdır. 

16.460 Daimî sekreterlikler giderleri : 
Balkan Paktı ve CENTO Pakt ı sekreterlerinin giderleri için açılmış bulunan bu te 
liralık ödenek konulmuştur. 

16.470 Himayenin gerektirdiği giderler : 
Tertibin' muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

16.491 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Programı giderleri : 
Hükümetimiz ile B. M. Teşkilâtı ve ihtisas teşekkülleri arasında imzalaman tekni 
memleketimize gelecek B. M. genişletilmiş teknik yardım programı uzmanlarının 
B. M. genişletilmiş regüler teknik yardım uzmanlarının mahallî seyahat giderleri 
lira teklif olunmaktadır. 

16.492 Birleşmiş Milletlera Teknik Yardım İdaresi Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî gi 
Birleşmiş Milletler genişletilmiş teknik yardım ve özel fon projelerinin yurdumuz 
teknik yardım idaresi Türkiye mümessilliğinin Türkiye içindeki mahallî giderleri 
yıla nazaran (61 00O) lira faz'lasiyle (460 000) lira konulmuştur. 
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16.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşşması giderleri : 
12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan (Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
ve ekleri gereğince uygulamanın geliştirilmesi ve anlaşmanın öngördüğü dönemlere zamanın 
yapılacak toplantılar ve diğer giderler ile geçiş dönemine ilişkin konularda ilmî ve teknik 
nin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, (300 000) lira -teklif olunmaktadır. 

ittifak ve diğer anlaşmaların gerektirdiği giderler : 
NATO ile ilgili olup Ankara Üniversitesi Hukulk Fakültesine bağlı Atatürk Millî Kurulumu 
amaciyle katılma payları, sekreterya ve büro giderleri karşılığı olarak (6.0 000) lira kon 
(6 500) lira noksandır. 
Kalkınma için bölgesel işbirliği giderleri : 
Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan (Kalkınma için bölgesel işbirliği) (IİCD) çevre 
ve kültürel işbirliği programları ile diğer faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar için (1 600 0 
yıla nazaran (165 000) lira ['azladır. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanın temsil giderleri ihtiya cini karşılamak üzere bütçe uygulamaları ve ih tiyaçları göz önü 
ran (6 OOO) lira fazlasiyle (2 5 000) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
'Memleketimizi ziyaret edecek yabancı Devlet ve Hükümet başkanları ile temsilci, misafir ve el 
ziyafet giderleri ile Devlet ricali adına verilecek ve gönderilecek hediye bedellerini karşıla 
mizin yoğun bir şekilde art ura sı muvacehesinde, geçen seneye nazaran (500 000) lira fazlasiy 
kurulmuştur. 

16.730 Tören giderleri : 
Millî bayramlarımızda yapılmakta olan törenlerin giderleri karşlıığı olarak geçen yıla na 
(35 000) lira konmlmuştur. İhtiyacın bu miktar ile karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

16.740 Yabancı Konuklar Köşkü genel giderleri : 
Yabancı Devlet ve Hükümet adamlarının misafir edilmekte olduğu' yaban cı konular köşkü 
'aydınlatma ısıtma, ulaştırma, su, havagazı ve her türlü bakım giderlerinin karşılanıması için 
lira ilâvesiyle (30Ö 000 lira t eklif edilmiştir. 

16.745 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
Yabancı konuklar köşkündeki 15 hizmetli için alınacak metresi 80 liradan 42 metre kuma 
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elbisenin 140 liradan dikiş ücreti (2 100) lira, tanesi 65 liradan 15 çift ayakkabı ( 
karşılamak üzere (1 065) lira ki , cem'an (7 500) lira teklif edilmiştir. 

16.747 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yabancı konuklar köşkünde çalıştırılan hizmetlilerin yiyecek bedelleri karşılığı olara 
metli saysına göre geçen yıl ödeneği (6 500) lira artırılarak (35 000) lina teklif edilmi 

16.810 Merkez ve dış kuruluş bina onarımı : 
Merkez ve dış kuruluşlarımıza ait Devlet malı binalar ile kira sözleşmelerine göre 
gereken bina ve dairelerin küçük onanım giderleri için (600 000) liralık ödeneğe ih 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.820 Makina ve teçhizat onarımı: 
Bakanlığımızda mevcut makina ve teçhizatın kullanılmadan: ileri gelen arızalarının onarı 
neği ihtiyaca yetmiyeceği anlaşıldığından (5 750) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilm 

21.000 21.611 Etüt ve proje giderleri: 
Bu tertip kaldırılmıştır: 

21.612 Teknik personel ücreti: 
Baikanlık merkez teşkilâtı ile dış kuruluşlar /binalarınım etüt , proje, inşaat, onarım, deko 
nularda görevli teknik ibüroda çalışan yüksek mühendis, ımimar ve teknisyenlerin 14 . 5 
Kurulu Kararına bağlı (muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevm 
değişikliklerindeki esaslara ıgöre ödenmesi gereken ücretleri karşılığı (olarak (95 000) lira 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarımlar: 
Bu tertipteki ödenek Bayındırlık (Bakanlığı bütçesine konulduğundan burada ödenek tekl 

23.000 23.611 Makina, teçhizat alımları ve Büyük onarımlar : 
Bakanlık telsiz şebekesinin şehir dışımda inlşa ettirilen ulaştırma binasına nakli projesi ile 
habere cihaızları, anten ve santralleir ile makina ve teçhizat bedellerinin (karşılanması ma 
tadır. Geçen yıla nazaran (100 000) lira noksandır. 

23.612 Taşıt alımları: 
1970 malî yılında Bakanlığımız ihtiyacı için taşıt alınmıyacağımdan maddenin muhafazası 

23.630 Haberleşme tesisleri: 
Dış temsilciliklerimiz ile haberleşme imkânlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için Baka 
inşa ettirilen müstakil telsiz ulaştırma istasyonuna nakli ile ilıgili giderler karşılığı olara 
M rai noksanı ile (500 0O0) lira teklif olunmaktadıir. 



— 291 — 

Bölüm Madde 

32.000 32.100 Bina ve arsa satmakmları: 
Yurt içi ve yurt dışında temsilcilik binalları ihtiyacı için düzenlenen ıgenel plâna ıgöre New - Yor 
satınalınması önjglörülen taşınmaz Imallar karşılığı lolarak 1969 bütçe yılma .göre (2 050 000) lira (d 
yapılmıştır. 

32.200 Dış memleketlerde yapılacak binalar ve büyük onarımlar: 
Beılgrad, Be'rn, Br'ezdlya, Cakarta, Kabil Revalpindi, Roma, Slolfya, Varşova, Atina, Amman büyükel 
luğu için yeni yaptırılacak binalar ile Devlet malı binalarda yaptırılacak büyük onarımlar karşılı 
bütçe imkânlarına 'göre ancak (4 000 000) lira teklif edilebilmiştir. 

32.910 Makina ve teçhizat alımları ve onarımları: 
BaJkanlık ile dış kuruluşlar arasında mevcut te^iz muhabere işlerinin revizyonu ve hizmet ihtiy 
projesi ile ilgili olarak merkez ve dış kuruluşlar için satmalınması [gereken telsiz makina, alet, t 
kinaları, diğer makinaılar, yedek parça ve teferruatının bedelleri ile nakliye, sigorta, gümrük g 
rafları karşılığı olarak (1 500 000) lira ödenek konulması teklif olunmaktadır. 

32.920 Taşıt satmalma ve değiştirilmeleri : 
60 dış temsilciliğimize ait 60 makam taşıtlarından 5 yıllık ekonomik ömrünü doldurmuş olan 6 a 
lınması; 1969 yılında açılan Kuveyt Büyükelçiliği ve 1970 de açılacak Fildişi Sahili, Filipinler, K 
çiliğimiz için 5 adet makam taşıtı temin edilmesi, onarım ve bakım masrafları artan 10 taşıtın, 
desine ıgiöre fiyat farkı ödenmek suretiyle yenisi ile değiştirilmesi için (650 000) lira ödenek tekli 

34.000 34.510 Yardım ve ödünç verme: 
Yurt dışında muzdar durumdakalan vaıtandaş ve işçileriimize (R) formülün delki esaslara gör 
(750 000) lira teklif olunmaktadır. 

34.000 34.720 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Hükümetimizin üye bulunduğu uluslraarası çeşitli kurum ve derneklere mevcut anlaşmalar uyarı 
gereken katılma payları cem'an (40 845 315) liraya ulaşmaktadır. Önceki malî yıllardaki tatbikat, 
ödenek miktarının, Devletimizin taahhüt eylediği katılma paylarının tamamının karşılanmasına ki 
Milletlerarası kuruluşlar tarafından çoğunlukla malî yıl sonunda talep olunan katılma paylarının 
rekli ödenek ilâvesi zamanında tahakkuk etmediğinden, devamlı olarak borçlarımız teraküm etme 
kuruluşlar nezdinde itibarımızı sarsmaktadır. Yukardaki hususlar muvacehesinde (40 845 315) lira 
ni talep olunmaktadır. 

34.731 B. M. Teknik Yardım idaresi Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahalli giderleri : 
[Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
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34.732 CENTO çok taraflı teknik işbirliği fonuna katılma payı : 
ıCENTO üyeleri arasında teknik alanda işbirliğinin geliştirilmesi amaciyle kurulmuş olan 
bilimsel fonlarına katılma payları karşılığı olarak (225 000) lira konulması teklif olunm 
lira noksandır. 

34.733 iCEİNTO çok taraflı teknik komisyonuna katılma payı : 
'Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

34.734 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması Sekreteryası Giderlerine katılma pay 
(Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortak Anlaşmasına üyeliğimiz dolayısiyle sekreterya gid 
ile ilgili bu maddenin muhafazası için(l) lira teklif edilmiştir. 

34.735 ittifak anlaşmalarının gerektirdiği her türlü giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

34.736 Kalkınma için bölgesel işbirliği giderleri : 
Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulan «Kalkınma için Bölgesel İşbirliği» (RÖD) t 
Kültür Enstitüsü bütçelerine katılma payları olarak eem'an (880 000) lira konulması t 
(82 000) lira fazladır. 

35.000 35.636 168 sayılı Kamunun gerektirdiği giderler : 
168 sayılı Kanun gereğince Türk ırkından yabancı uyruklu ve Türkiye'de bulunan emekli 
için (2 092 073) lira teklif olunmaktadır. 

35.710 [Memur ve müstahdemler yardımlaşma sandığına yardım : 
Bakanlık memur ve müstahdemlerinin öğle yemeği giderlerine yapılan yardım karş 
olunmaktadır. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşekküllerine geçen yıl borçları : 
Geçen yıllar bütçesinde tahakkuk eden borçlar için toplu olarak bir tek tertip açılmakta 
iki kısımda mütalâa edilerek iki ayrı tertip açılmıştır. Bu tertip için (400 000) lira öden 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Özellikle malî yıl sonunda gerekli masraf belgelerinin istihkak sahiplerince zamanında 
ve mahsuba bağlanamaması sebebiyle yılı içinde ödenemiyen borçların karşılanabilmesi 
dır. 
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G E R E K Ç E 

Maliye Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesinin cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında teklif oluna 
li izahat aşağıda bölüm ve maddeler sırasiyle arz edilmiştir. 

Bölüm Madde 
11.000 — ÖDENEKLER : 

11.440 Bakan ödeneği : 
23 ve 66 sayılı kanunlar gereğince ayda (1 000) liradan Bakana verilen ödenek olup (12 000) lira 

12.000 — PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kanun ve tadiUeriyle alınmış bulunan 
ve '% 35 zam tutarlarının tümü (131 000 000) liraya baliğ olmaktadır. Geçen yıla nazaran hâsıl olan 
kadro tasarrufları göz önüne alındığından ileri gelmektedir. 

12.111 Maliye Okulu memurları aylıklan : 
Maliye Okulu Müdürlüğü kuruluşunda mevcut idareci ve öğretmen kadrolarının tutarı % 35 zamla 
geçen yıla nazaran bir değişiklik yoktur. 

12.112 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü aylıkları : 
Bakanlığımız Merkez teşkilâtına dâhil bulunan Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünde mevcut 
zamla birlikte (920 999) lira olup geçen yılın aynıdır. 

12.113 Yurt dışı kuruluşlar aylıkları : 
Yurt dışı kuruluşumuzda -mevcut müşavir, delege ve memur kadrolarının tutarı (808 600) liradır. 
merkez aylıklarına 212 sayılı Kanun gereğince hazırlanan emsal cetvellerindeki misiller üzerinden d 
dan bunlarla birilikte (5 900 000) liraya baliğ olmaktadır. 

12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tatbiki dolayısiyle şimdiden tesbiti mümkün bulunmıyan ha 
Bakanlık bütçesine ödenek konulması uygun görülmüştür. Bu ödeneğin genel bütçede mevcut vey 
aktarılması ve keza, katma bütçelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerinin ödenek (B) cetvelle 
liye Bakanlığınca yapılacaktır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince memurlara verilen % 10 ve % 15 avanslar karşılığıdır. 
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12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Genel idarede çalıştırılan hizmetlilerin (D) cetveline dâhil kadrolarının tutarı (28 831 0 
lalık, yıldan, yıla artan iş hacminin gerektirdiği işlemlerin sonucu olarak bir kısım mem 
elemanlara duyulan ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden ilâve kadro alınması ve terfi e 
masından ileri gelmektedir. 

12.212 Maliye Okulu hizmetliler ücreti: 
Maliye Okulu hizmetli kadrolarının bir yıllık karşılığı olup geçen yıla nazaran bir değiş 

12.213 Darphane ve Damga Matbaası hizmetliler ücreti : 
Darphane ve Damga Matbaasında mevcut hizmetlilerin bir yıllık ücretleri toplamı (445 
metlilerin ücret farklarmdandır. 

12.214 Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri ücreti : 
Yurt dışı kuruluşumuzda mevcut hizmetlilerin bir yıllık ücretleri tutarı ile emsal farkla 

12.231 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez ve illerde çalıştırılan geçici hizmetliler kadroları 'İvarşılığı olarak (1 271000) lir 
değişiklik bulunmamaktadır. 

12.232 Maliye Okulu geçici hizmetlileri ücreti : 
okulda mevcut (E) cetveline dâhil 38 öğretmen ve bir doktora ait kadrolar karşılığıdır. 

12.241 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği ücretler : 
Halen mevcut sözleşmeli avukatların ücretleri karşılığı olduğundan buna göre hesaplana 

12.271 Teknik personel ücretleri : 
Bakanlığımızda konjonktür ve previzyon araştırma, malî arşiv hizmet içi eğitim ve pro 
ta Ve 1970 yılında bu çalışmaların hızlandırılması pl anlaşmış bulurum aktadır. Bu konula 
yevmiyeli teknik personel çalıştırılması zaruri görüldüğünden maddeye gerekli ödenek k 

12.280 işçi ücretleri : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalıştırılan işçilerin talimatnameleri gereğince tahakku 
(3 800 000) lira teklif edilmiştir. Görülen fazlalık, bu müessesede çalışan işçilerle yapıl 
lardan doğmadır. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merlkez ve illerde bu zamma müstehak çocuk adedine göre hesaplanmış olup (3 350 000 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek kifayet ettiğinden bu yıl da (400 000) lira teklif ed 
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12.330 Ölüm yardımı : 
Geçmiş yıllar sarfiyatına göre ödenek yetişmektedir. Bu sebeple geçen yılın aynı ödenek konulmuştu 

12.340 Tedavi giderleri : 
Yeni tedavi Yönetmeliği gereğince daire ve Hükümet tabiplerinin verecekleri reçete bedeli gözlük c 
çevesi, diş tedavisi ve protez imali gibi ihtiyaç bedelleri de ödenmektedir. Esasen kifayetsiz 'bulunan 
memurlara da tedavi hakkı tanınmış olduğundan ödeneğin 'artırılması zorunda kalınmış ve (2 200 0 
ceği göz önüne alınarak bu miktar teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Yakacak zammı verilmesi gereken il ve ilçelerdeki kuruluşumuz memurlarının adedine göre hesaplana 

12.370 Emekli keseneği ve karşılıkları : 
1101 sayılı Kanunla emekli kesenekleri •% 6 dan % 14 e çıkarılmış olduğundan buna göre hesaplanar 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işçilerin ve bu kanuna tabi tutulan diğer hizmetlilerle yevmiy 
silen primlerin işveren hissesini teşkil eden karşılıklariyle tamamı işveren tarafından ödenmesi ger 
talıkları, Analık Sigortası primleri karşılığıdır. 

12.411 MaMna servisi fazla çalışma ücreti : 
Hazinenin aylılk ve yıllık mizanlarının çıkarılması için çalışma saatleri dışında çalıştırılan personele v 
rak teklif edilmiştir. 

12.412 Yugoslavya, Romanya, Suriye ve ıdiğer devletlerde devletleştiriilen Türk (malları karşılığı verilecek l^zm 
Komisyonun fazla çalışma ücretleriyle sair giderleri : 
Bakanlar Kurulunun 6/874 sayılı Karariyle kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde çalışmakta ola 
ücreti karşılığıdır. 

12.413 Malî kanunların yayınlanması, malî mevzuatın incelenmesi ve derlenmesitııde ve diğer mesai dışı çalışm 
lışma ücretleri : 
Yürürlükte bulunan malî kanunların ve malî mevzuatın incelenmesi, yayınlanması, derlenmesi işleriyle 
da ve sair işlerde mesai dışı çalıştırılacak memurların fazla çalışıma ücretleri karşılığı olarak ödene 

12.414 Darphane ve Damga Matbaası msmur ve hizmetlilerine yapılacak ödemeler : 
6797 sayılı Kanun gereğince Darphane ve Damga Matbaasında çalışan personele yapılacak ilâve öd 

12.415 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
657 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince Devlet Memurları Kanunu intibak ve uygulama 
rının karşılanması için konulmuştur. 
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12.4:16 Yeni kurulacak 'ibölg-e gelir îmüdürleri ile vergi dairesi memur ve müstahdemlerine ödene 
Vergi idaresinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili Teşkilât kanun tasansı hazırlanmış ve 
idairelerine yapılması gerekli değişiklikler tesbit edilmiştir. Vergi dairelerinin yeni ç 
dosya ve kayıtları göızden geçirmeleri, teslbi't, yeni şe'kil ve esaslara uygun hale getirilm 
mesıai saatleri dışında yürütülecek bu hizmetler için ileride ödenek konulmak üzere bu 

12.421 Malî Müşavere Komisyonunun huzur ücreti : 
Muhasebei Umuimiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince teşekkül eden ve ayda en 
şavere KJom'feyonu Başkan ve üyeleriyle raportörün bir yıllık huzur ücretleri karşılığıd 

12.422 Diğer komisyonlar huzur ücreti : 
Bu maddeye konulan ödenekten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayr 
Merkez Komisyonu üyelerinin huzur ücretlerini karşılamakta iken 213 sayılı Vergi Usu 
madldesiyle değiştirilen 92 nci maddesi mucibince lOrtalama kâr hadleri konıisyon üyeleri 
'misyonların memur üyelerine de koimisy ondaki mesaileri dolayısiyle ücret verilmesi k 
caklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğince kunılan satış komisyon 1 a riyle art 
bulunacak gayrimuvazzaf üyelerin huzur ücretleri de bu Ödenfckten karşılanacaktır. 

12.470 Yenileme ücreti : 
Ankara, İstan/bul, İzmir ve diğer1 büyük il ve ilçelerde muhtelif kanunlar ve anlaşmala 
rın Arap harfleri eski tapu ve Millî Emlâk kayıtları ve belgesi üz'erinlden belirtil'melsi 
dışarıdan çalışıtiınliacıaklara ödenecek ücret ve yevmiyeler karşılığı 'olarak ödenek kon 

12.520 Kasa tazminatı : 
4910 sayılı Kanunun 15 ned ımaddesd gereğince ödenen kasa tazminatı karşılığı -olup 
dairesinde ödenmektedir : Buna göre yapılan hesap neticesi ödenek konulmuştur. 

12.560 930 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin gerektirdiği tazminatlar •: 
Tasarruf bomolan ihracı hakkındaki 930 sayılı Kanunun 22 mci imaddesi gereğince mezkû 
saMplerkfte tevdi işleriyle uğraışan Maliye memurlarına verilecek ikramiye karsa lığıdır. 

12.610 Yatana dil ikramiyesi : 
Yabancı dal imtihanlarını! kazanacak memurlara verilecek ikramiye karşılığıdır. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7244 sayılı Kanunlar 'gereğince ayda 360 liradan müsteşara verilecek ödenek 

12.730 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek : 
6995 sayılı Kanun gereğince Vergiler Temyiz Komisyonu ve Muvazaa/f İtiraz Komisyon 
cek aylık ödenek karşnlığıdır. 
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12.811 Sürekli görev yollulkları : 
Sürelkli görev yolluğunun nakil ve tahvilleri çok 'zaruri 'ahvalde yapıüıması, talî memurlar anasınd 
nakil ve tahvil yapılmıalmiası ve âzami tasarrufa riayet 'olunarak harcanması göz önünde tutulmaktadı 
İbit 'olunmuş ve 'ona göre tteklıif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bütçe lâyihası ve Bütçe Kanununun bastırılmasına gidecek mıemurlarla gider Kanunları tatbikini, y 
yeni tertip plânlının tatbikatından doğacak aksaklıkların mahallen tesfoit ve izah etmek ve 'bundan 
ait Katma Bütçeli idareler muhaseibe personel ve muamelelerini incelemek kontrol ve denetletmek ve v 
nı miaJhallinde halletmek üzere 'bu yerlere gönderilecek Genel Müdür, Müşavir ve yardımcılarının y 
da bulunan araziye şahıslar tarafından vâki tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi için 'alınması ıgereke 
mayan taşınmja-z malların belirtil mesi için Tapulama Komisyonları nelzdinde bulu nacak memurların v 
ruplarını ilgilendiren geçici görevli memurların yolluklarına ai t bulunan ibu maddeye yeteri kadar ö 

12.816 Yolluk karşılığı verilecek tazminat : 
•0245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylıklarının % 30 un 
gereken taıztainat karşılığıdır. 

12.821 »Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Mev'cut Maliye Müfettişlerinim teftiş görevlerinin gerektirdiği yolluk ve yevmiyelerinle ait bulunmak 
tiyaçla yeter ödemek konulmuştur. 

12.822 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu : 
Mevcut Hesap Uzmanlarının) bu yıl içinde yapacakları görevleri dolayısiyle tahakkuk edecek yevmi 
maktadır. Yapılan hesaiba göıre yeter ödenek konulmuştur. 

12.823 Bankalar Yeminli Murakıpları geçici görev yolluğu : 
Mevcut Yeminli Murakıpların yevmiye ve yollukları karşılığıdır. Yapılan hesaba göne gereken öden 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
[Bakanlık Kuruluşta mevcut kontrolörlerin bu yıl içinde yapacakları kontrol görevleri dolayısiyle 
yol giderleri karşılığı olarak yapılan hesalba göre yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.825 Defterdarlar, malmüdürleri, Millî Emlâk müdürleri ve kontrol memurları devir ve teftiş yolluğu : 
'67 defterdar 571 malmüdürü, Millî Emlâk müdürleriyle 11 kontrol memurunun bir yıl içinde yapm 
vir ve teftişler dolayısiyle tahakkuk edecek yevmiye ve yollukları karşılığıdır. 
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12.826 Gelir Müdürleri ve Gelir Kontrol Memurları devir ve teftiş yolluğu : 

MJevcut Gelir Müdürleriyle Vergi Kontrol Memurlarının tahakkuk edecek yevmiye ye yo 
12.827 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişler yolluğu : 

4353 sayılı Kanunun değişik 2, 3 ve 4 ncü maddeleri gereğince Hukuk Müşavirler i, Merkez 
larla Vilâyet Bölge Muhafkemat Müdürleri ve Vilâyet avukatlarının yapmakla mükellef o 
luk ve yevmiye karşılığı ödenek konulmuştur. 

12.828 Vergi Kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş yolluğu : 
Bucak ve köylerdeki mükelleflerin yoklama ve kontrollaruıı yapmak üzere bu mahallere 
yeleri karşılığı olarak yeteri kadar ödemek konulmuştur. 

12.833 Araştırma, inceleme geçici görev yolluğu : 
Araştırma ve inceleme için yurtiçinde görev alacalkların gider ve yolluklarının karşılan 
mek aktarılmasını teminen 1 ura konulmuştur.) 

12.834 Kurs yolluğu : 
Maliye Okulunda açılan ve iki yıl devam eden memur kurslarına geleceklerin yollukla 
(kadar ödenek konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Memleket içi tedavileri sağlamak üzere Ikaplıea şehirlerine ve sair sıhhat mücsseselerriıne 
şılığıdır ve yeteri kadar ödenek konulmuştur. Bu yolluktan ücretli memurlar da faydala 

12.842 Diğer yolluklar : 
Darphane ve Damga Matbaasından mülhakata pul ve kıymetli kâğıt ileten heyetlerin yo 
konulmuştur. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
(Sürekli görevle yurtdışı kuruluşlarımıza gönderilen ve yurt dışından merkeze alınacak m 
miyeleri karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların yolluk 
ımaddeye yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1970 yılında inceleme ve konsolosluk teftişleri için yurt dı 
nan Maliye Müfettişlerinin yol giderleri ve yevmiyeleri karşılığıdır. 
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12.862 Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev1 yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1970 yılında meslekî incelömelerde bulunmak üzere j u r t dışına gönderi 
giderleriyle yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.863 Bankalar yeminli murakıpları yart dışı geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1970 yılında meslekî incelemelerde bulunmak üzere yabancı memleketler 
yeminli murakıplar yolluğu karşılığıdır. 

12.864 Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hazinle muameleleri, kambiyo murakabe sistemi, para, banka ve ticaret ve gelir ve sair konularda 
mak üzere yurt dışına gönderilmesi kararlaştırılan Hazine ve kambiyo ve gelir ve diğer daireler kont 
yeleri karşılığıdır. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nci mad lıesinin (D) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtisasLarını artırmak 
faydalanmak suretiyle yurt dışına gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri, karşılığıdır. 

12.872 Yurt dışı kongre, konferans yoriuğu : 
Malî ve iktisadi konularda Bakanlığımızı ilgilendiren konıgne ve konferanslara iştirak edeceklerin 

12.873 Yuritdışı araştırma ve incelem e yolluğu : 
Yurt dışında malî ve iktisadi ve program bütçe tekniği mevzularında araştırma ve incelemelerde bulun 
ve yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.930 766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci maddesinin gerektirdiği yolluklar : 
1967 yılında yürürlüğe giren 766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci maddesinin 3 ncü fıkrasınd 
ruşuna oturumu ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veyahut gayrimenkul 
gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden yap 
ve diğer görevlilerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk eden yevm 
tın gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracıda sağlanmaları halinde, ilk dururuş 
arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilirler) denilmektedir. 
Maddede de 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf yapıldığına göre hâkim ve diğer görevlilere 
lığı olarak maddeye gerekli ödenek teklif edilmektedir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık daireleriyle iller teşkilâtımızın ve ezcümle yeni vergi kanunları tatbikatı dolayısiyle 
daireleriyle muvazzaf itiraz komisyonları ve diğer daireler ihtiyaçları karşılığıdır. 
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlık daireleriyle iller teşkilâtımızın ve yeni vergi kanunları tatbikatı dolayısiy 
muvazzaf itiraz komıisyanılarrnın günden güne artan ihiyaçları karşılığı olarak öd 

13.131 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşlumuzun tamire muhtaç demirbaş eşya onarıma ve iller teşk 

13.132 Vergi daireleri döşeme ve de mirlbaş alım ve giderleri : 
Yeni vergi kanunlarının tatbikatı dolıyısdyle il ve ilçelerde yeniden açılacak vergi 
larının yazı ve hesap ınakinaları dolap, masa ve sair ihtiyaçlarının temini için öden 

13.133 Yeni kurulacak vergi dairele ri teşkilâtı için yapılan proje ile ilgili alım ve giderleri 
Gelirler teşkilâtının yeniden düzenlenmesi konusunda yapılaoak çalışmalara gaye 
usul ve metotıliaıto ilgili projelerin gerektirdiği giderlerin finansmanı için alınacak 
lüzuim. görülenlerin tahakkuk ettirilebilmesi için maddeye 1 500 00ü lira ödenek konul 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Başbakanlık Devlet Matbaasının 1 . S . 1968 tarihinden itibaren Başbakanlık Basım 
lüğü haline getirilmiş bulunduğu cihetle şimdiye kadar merkez ve taşra teşkilâtına 
bundan böyle bedeli mukabilinde temin edilebileceği cihetle 1970 ödeneğinin 
lunmaktadır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binalarla Hükümet konaklarımın ısıtılması için yak 
tış Hükümet konaklarında çalışan kaloriferlerin ve diğer bakanlıklar teşkilâtına a 
leceğinden ileri gelmektedir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin elbise, palto ve iş elbisesi ve ayakkabı ihtiyaçlarım karşılamak üzere 
konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Su, temizlik bahçe taşıma giderleri dışında kalan ve evvelce öteberi tertibinden karş 

13.210 Su giderleri' : 
Merkez ve iller teşkil âtımızın ve Ankara'da yeniden kiralanan iki binanın her novi su g 

13.220 Te'mizlik giderleri : 
M'crkez ve iller maliye teşkilâtına ait binaların temizlik malzelmesi ihtiyaçlarının karşılan 
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13.290 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydmlatıllm asına sarf olunacak gaz, el ellet rik ve saire 
teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
SBu Ödenekle Hükümet konakları park ve bahçelerinin bakım ve düzenlenmesi için yapılmaktadır. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
[Bilinen adreslerinde bulunmayan vergi mükelleflerine gazeteler vaisıtasiyle ilânen tebligat yapılm 
(bedelleri de bu tertiptten karşılanmaktadır. 1970 yılı için bu maddeye (1 140 0!00) lira ödenek konu 

13.410 Posta, telgraf giderleri : 
Esasen yetişlmiyen bu ödeneğin artırılması, vergi mükelleflerine posta ile yapılan tHbliğatın ve mür 
iSindan ileri gfelmekttedir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Yeni vergi dairelerinin kurulma;'!, il v'e ilçelerde otomatik tieldfonlarm tesisi ve mal sandıklarına ye 
ile Bakanlığın diğer ihtiyaçlarının karşılanması içindir. 

13.430 Tasıma giderleri : 
Meıike?. ve illerde yapılacak taşıma işleri için (170 0O0) lira yeterli görülerek bu miktar ödenek k 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Makam aralbasmın bir yıl içinde işletime gid erile riyl'e onanım giderleri karşılığıdır. 

13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık hizmetlerinde ve Ankara, İstanbul, İzmir def teıdarlıklarında mevcut t.^i^aııtı î;ı" i- yıllılk 
karşılığı olarak bilhesap ödenek konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Merkez ve illerde kiralanmış brJunaıı Maliye daireleriyle yeniden kurulacak bölge vergi daiıielerine 
dık 'merkez teşkilâtı için kiralanan ve kiralanması düşünülen yeni binaların kira bedelleri karşılığı 
muştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
14.111 Hükümet konaklarının yangından korunma ve sigorta giderleri : 

Devlet binalarının hazarda ve seferde yangından kornnmalan ve salbotaja karşı e.nııiyetlerinin sağl 
gereç ve saire bedelleri karşılığıdır. 

14.112 Hükümet konakları ıdışınıda kalın Maliye dairelerinin yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Hükümet konaklarının dışında kirada veya başka binalarda bulunan Bakanlığımız teşkilâtıma ait da 
tmaddede yazılı güderleri karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 
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14.120 Gelirler Genel Müdürlüğünün i rer ıtedrilâtınida imha edilecek evrak ve vesaikin her türlü 

Gelirler Genel Müldiürlüğünün iller teşkil âtınlda senelerden beri birikmekte bulunan ve 
vesaikin imha edilmesi işıl eninde tlüzüğü gereğince harcanmak üzere (400 000) lira öUenek 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Bu yıl için (3 000 000) lira ödenek konulmuştur. Ödenek yetmediği takdirde Muhasebei U 
gereğince ödenek temin olunmaktadır. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanun gereğince sivil savunma ihtiyaçları için lüzumu halinde ödenek k 
maktadır. 

14.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği giderle 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun gerektirdiği giderlere karşılıktır. 

14.410 Beyiye aidatı : 
Bu yıl (2 750 000) lira ödenek konulmakta ve bu ödenek yetmediği takdirde Muhasebei 
uygulanmak suretiyle ödenek temin olunmaktadır. 

14.420 Nisbeti kamınla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi vergileri : 
Hazineye ait taşınmaz mallardan, Bina ve Arazi Vergisi kanunlarının daimî ve muvak 
ödenen Bina ve Arazi vergileri karşılığıdır. 

14.442 [Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Arazi ve Bina Vergisi dışında kalan resim ve harçlar karşılığı olarak ödenek konulma 

14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar kuru 
(Zirai kazançlar ekim ve sayım beyanlarında kullanılması gereken ve sair basılı kâğıtla 
teslimi ile görevlendirilen muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine Vergi Usul Kanununun 
ücret karşılığıdır. 

14.460 Değer biçme giderleri : 
Vergi ve satış komisyonlarında görevleııdliııiıleceikleırle mahcuz ve taşınmıaz malılarda ikıyme 
mahallinden veya kayıtları üzerinden tetkik ve tasnüflieıri işlcıi'inde ve Hazineye bağışla 
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le Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın değerlendirilmesinde çalıştırılacaklara verilecek değerlen 
mak üzere ödemek konulmuştur. 

14.470 Düşünülmiyen giderler : 
Münasebeti Umumiye Kanunun m -58 ve 39 ncu maddeleııine istinaden harcanmak üzene ödenek 

14.480 ihtiyat ödeneği : 
Bütçe kanununa bağlı (F) cetvelinde yapılı 'geçen yıl borçlan ile mahıkeııne ülâmiyle ödenmesi gere 
düğü takdimde ilgili maddele e aıktauımak üzere açılmış bulunan bu maddeye (HOO 000) lira ödene 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek Darphane ve Damga Matbaasında bastırılımıakta olan pul ve satir k 
ve baskı giderlerini karşılama : üzere konulmaktadır. 

14.492 Taşınır ve taşınmaz malların genel giderleri : 
: ^viet bimlaıııyle orıionıur konutlarının genel giderlleıri karşılığı olarak gerekli ödenek konulmuştur 

14.493 Bina ve laüazi tahriri ile ilgili giderler : 
Bılna ve arazi takririnin gerektirdiği bıir kısım bazındık masrafları karşılığı olarak ödenek konulm 

14.494 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek ödemeler karşılığı : 
Ödeneğin çeşidinde de yapılı kanunlar gereğince nakledilen kimselerin tasarrufunda; 'bulunan ve 
edilmcdiğıinlden hükümetçe satılan ta^ınitıiıaz inalların satış bedelleri 1941- yıln Arazi Vergisine m 
'arasındaki farklara ait 'bulunmaktadır. Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulnıv.şiu/. 

14.495 Mahcuz, Menkul ve gayriıneaılkül malların haciz, ilân, satış ve sair giderler1! : 
Mahcuz, menkul ve gayrimenkul mıallarm haciz, ilân, satışına ait yapılan harr-amalar karşılığıdır. 

14.496 Diğer giderler : 
Bu madde yukarda belirtilen giderler dışında kalan ihtiyaçların karşılanması i a n açılmıştır. 

14.510 Kurs giderleri : 
'Gelir Vergisi mükellefi erinin tereddütlerini izale etmek defter tutıım usullerim 'öğretmek mafesadiy 
ları tarafından 'idare edilmek üzere açılan kurslarla 'bakanlığım lüzum göreceği hizmetiçi eğitim v 
şılığı olarak gereken ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri ; 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde Bakanlık hesabına öğrenim yapaaı öğrencilere verilecek bursların kar 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Malî vesika ve eserlerin araşturılıması toplanması ve tasnifi için yapılacak gide iler karşılığı olara 
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14.550 Staj ve öğrenim, giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre yalb'amcı memleketlere gönderilecek memurların yollukları dışında 
sındaki farklar ve diğer öğrenim giderleri karşılığı olarak ödenek (konulmuştur. 

15.000 KURUM GÎDERLERt : 
Maliye Okulu giderleri : 

15.251 Büro giderleri : 
15.252 Ulaştırma giderleri : 
15.255 Giyim - kuşam alüm ve giderleri : 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek abm ve giderleri : 
15.259 Diğer alım ve giderler : 

Maliye Meslek Okulunda ve ikuL's'da öğrenim yapacak öğrencilerin 'bütçe haroamaları ce 
cek, giyecek ve okul malzeime'si 'gibi 'alımların karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLE RÎ : 
Maliye Bakanlığı Dış kuruluşlar giderleri : 

15.841 Büro giderleri : 
15.843 Ulaştırma giderleri : 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımızın idare giderlerini karşılamak üzere çeşitlerini yan 
ve alıımlar için (662 625) lira ödenek konulmuştur. 

15.844 Kira bedel ve silgorfta : 
15.845 Taşıt işletim© ve onlarîma giderleri : 
15.846 Giyim - kuışaim alım ve giderleri : 
15.847 Ağırlatma giderileni : 
15.849 Diğer ıakm ve gidenleri : 

Yabancı mıörnilekertlerıdeM teşkilâtımızın idare gidenlerimi karşılamak üzere çeşitlerini yan 
ve alımlar için (662 625) lira ödenek konulmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GÜDERLER : 
işevleni ve işyerleri giderleri : 
Datfpfaanıe ve Damga Majtfbaası : 

16.111 Büro gliderleri : 
16.113 Taşıt üşletme ve oniarima giderleri : 
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16.115 Giyimi - kuşam adlım ve giderleri : 
16.116 Malzeme aüım ve giderleri : 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri : • : 
16.119 Diğer alım ve giderleri : 

Darphane ve Damga Matbaasının işçi ücretleriyle İşçi Sigortalarına ödenecek primler dışında ka 
ialıım ve giderleriyle işletme giderleri için müfredatı yandaki maddelerim bütçe ikısımiînda gö'sifcerilm 
ılanıması için gerökli ödemek koaıuıiınıuşitaır. ^'•-•'. • - ? • • • • 

16.410 Uluslararası Yurt içi toplantıları giderleri : 
16.411 Konsorsiyum çalışmalariyie ilgili olarak yont içimde ve dışında yapılacak toplantıların gerıelktliıldaği 

Türkiye Konsorsiyum, çalışmaları clolayısiylc 1970 yılı tahminlerinin tetkik ve tesbiti için gerek 
se komsorsiyuım âzası memleketlerle yapılacak temas ve müzakerelerin gerektirdiği her türlü mas 
ımaddeye (95 000) liradan (190 000) lira Ödemek koı^uilmmştaır. -

16.710 Bakanlık temsil giderileni : 
: [Bakanllıik mafcaımınca verilecek kokteyl ve ziyafet1! enle sair temsili gidenler karşılığıdır.; 

: 16:720 MİIMHeraraisı iktisadi işbirliği Teşkilâtı ağırlama gidenleri : 
'Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtınım -yur t içindeki ağırlama ihtiyaçları tıı karşılanmak üzer 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye ait buünuniam .Hükümet komıaiklaııiyle diğer nesımi daire ve bakanlık binaılarınm 
ısıiyle vergi dairelerimin modemi bir şekilde çaılışaibilrnelerini teımimem yapılacak omarım. içimdir. Y 
göre ödenek koımüknruştur. 

16.820 İMakinia ve tedhizat onarımı : 
Muhasebe makarnalarınım yedek parçaları ihtiyaçlarımın karşılanması için gerekli her çeşit giderl 
muştıur. 

16.841 Damga Maitbaası ve Darphane için : 
Miadını doldurmuş ve sürekli faaliyet dolay isiyle her yıl biraz daha eskiyen ve arızalanan miaJkk 
lığı olarak kemralmımştar. 

16.842 Muhasebe maJkinalıarının her türlü balkım giderleri : 
Muhasebe mıakinalarımım devamlı bakım giderle rami karşılamıa.k üzere yeteri kadar ödemek konplm 
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22.000 

inşa bodelleııi olarak 

23.000 

YAPI, TE^ES "VE BÜYÜK ONARİM (MD®RIiE(Ra: : 
tHMMETLER VE TÖRtZM SEKTÖRÜ : 

22.661 Yapı, tesis ve büyiük onlarım gidedUeni : 
22.662 Teknik, personel ücâ eta. ve yevmîyeiledi • 

fousjası progrıa^latoan HüJfcüancst fkomıalklıariyle diğer resmî bünıalianoı 
i(2 000 000) lira kom!UİİJm,ıı§lt»uiP. 
i (Bu ödenek Bayımıdırlık Bakanlığı bütçesinle aktarılacaktır.) 
Maflrina, teçhizat ve taşıt alımları ye ontarımüıarı : 
Hözmeİüier sektörü : 

23.611 MaMaa teçbiaat atarilto ve büyük on>arıımiîarla oflgâlL' gSdieıtiier : 

23.612 Taşıt alamdan ve om^nmlariyle ilgili giderlleı4 : 
Bakianılığıimızca Amerikan ihtiyaç f azlasıından kalkınana gayretleri içünude bulunan kaım 
dışından sağlanacak mjalzeme, taşııt, teçhizatın ilktisıabı ile ilgili her türlü giderler (ıt 
lim, depolanma, tmnıayetnıe, expertiz sigorta ve yedıelk parçıa giderleri dâhil) tabiî âfetler 
BtoMftrın teşkili ve tesisi gideleııiıni karşılamjaJk üzere, 1970 devresinden yapılacak yoğu 
oalk ödıenıelk, (1 500 000) İ ra fiazfliaaiyle, (2 0O0 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

31.000 

31.114 
31.115 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
I -

iKORÖMLABİA KATHJMA PAYLARI ve BERİMİAYİE TENKİLLERİ : 

Sermayel^rme mahsuben İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapıüacak 
Ticaret ve ısanayi kesimine girenlere : 
Ulaştırma kesimine girenlere : 
Nominal sermayesini tamajmlamaftnM-f bulunan ve 1970 yıllımda programlanan yatırımları içi 
meleri, Süt Eridjülstrisi kunumlarma, T. Petrolleri A. O. lığına Etibanfc, Sfümerbank, T. De 
sı ve T. Hava Yolları A. O. larma ödenmek üzere teki l olunmuştur. 

31.130 Sermayesine mahsuben İhracat ve Kalkınma Bankasına 
Kurulaealk olan İhracat ve Kalkınma Bankasının sermayesine Ödenlmek üzere gerekli öden 
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31.140 Sermayesine maJhısu'ben T. Halk Bankası Anonim OrtaMjğına : 
'699 sayılı Kanunla sermayesi (3Ö0) milyon liraya kaldar artırılmış bulunan T. Halik Bankasına H 
'maye ile katılması gerektiğinden lona göre ödenek konulmuştur. 

31.160 1164 ısayıh Kanunun 5 nci (maddesi gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne : 
1164 sayılı Kanunla kurulan Arsa Ofisi G-enel MüdüııMğünün döner sermayesi (290) milyon lira o 
nacağından ona göre Ödenek konulmuştur. 

31.170 (Sermayesine maJhsuben TRT Kurumuna : 
Nominal slermayeisini tamamlamamış bulunan TRT Kurumuma ödenecektir. 

31.210 351 sayılı Kanunun 23 nci maddesi gereğince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna : 
Yükselk Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 351 sayılı Kanuna istinaden yardım yapılmaktandır. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATLNALMALAR : 

32.100 Kamulaşjtlrma ve sıatınalma bedeli : 
Yeniden inşa edilecek Hükümet konakları Maliye binaları arsıa bedeleriyle sıatmalınacalk sair lüzu 
isayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğince tefevvüzler ve izalei şüyu d 
lara Hazinece iştirak neticesi alınacak malların bedelleri karşılığıdır. 
II - Transferler : 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 

İMisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yardımlar : 
33.111 Ulaştırma kesimine girenler ': 

Hükümet kararları gereğince işletme açığı veren yatınaneı teşeködiMerden DD Genel MüidKirlüğü 
tılmaısı için öldenek konulmuştur. 

33.113 Bijğıer hizmet kesimine girenlere : 
(Borçlanma .gücünü yitirmiş belediyelerin programlanan yatırımlarını geırçekleştirmek amaciyle ill 
karşılığıdır. 

33.129 499 sayıüı Kanunun yüMediği her çeşit analî külfetleri (fcaışılanıatk üiaere i(!bu ödeneği yeteri kaJdar 
Midir.) 
Yurt dışında çalışan işçilere konut ve Iküçük sanat kretâiM açıltaıaisı ve ödünç para verilmesi hakkın 
4 neü maddelerine göre veri'lecdk faizleri karşılamak üzere hu kanunun 2 nci madkltesinin (9B) fık 
bütçesine gerekli ödenek konulmuştur. 
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KAMU TEŞEKKÜLLERİ : 
İktisadi transferler : 

33.211 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından doğan zararlar olup T. C. Ziraat Bankasiyle, Top 
ler : 
Tarım Mahsullerinin müdahale alımlarından doğan zararlar olup teşekküllerin 1970 yılı fin 
nulmuştur. 

33.212 Tekel destekleme alımları için Tekel Genel Müdürlüğüne : 
TeJkel Gidici Müdürlüğünün Tekel destekleme alımlarında kullanılmak üzere yapılacak ö 

33.213 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler clolayısiyle İDT. ne ödenecek görev zararları : 
Çeşitli Hükümet kararlariyle verilen görevlerden dolayı İktisadi Devlet Teşekküllerinin uğ 
mek konulmuştur. 

34.000 — MALÎ TRANSFERLER : 

KATMA BÜTÇELİ İDARELLRL HAZİNE YARDIMLARI : 
34.111 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, istanbul, Ege, istanbul Teknik ve Hacettepe üniversit 

işleri, Orman, Devlet Hava Meydanları işletmesi ve Petrol Dairesi Genel müdürlükleri ile 
lüğüne : 
Katma bütçe ile idare edilmekte bulunan bu teşekküllerin bütçelerinde yer alan ve kend 
kısım hizmetleri için Hazineden yardım yapılmakta olup bu harcamalara ait gerekli izahat 

34.125 iktisadi ve Ticari İlimler akademilerine : 
34.150 Üniversiteler öğretim üyelerinin 1101 ve 1187 sayılı Kanun gereğince tazminat ve emekli 

1101 ve 1187 sayılı Kanun gereğince üniversiteler öğretim üyelerine verilecek tazminat i 
, •• ' s mamlanması sonunda ödenmek üzere'konulmuştur. 

34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım : (Lâboratuvar yatırımlarına harcanmak üaere) 
Türk Standartları Enstitüsü hizmetlerinin başar dabilm esi için ödenek konulmuştur. 

34,250 Millî Prodüktivite Merkezine: 
17 . 4 . 1966 tarih ve 580 saydı Kanunun lo ncü maddesi gereğince ödenek konulmuştur. 

ÖZEL İDARELERE YARDİMLAR VE ÖDEMELER : 
34.310 6802 sayılı Kanunun QQ ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

' 6802 sayılı Gider Vergisi, Kanununda yazılı hükümler göz Önünde tutularak ödenek konul 
34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri gereğince özel idare hissesi ayrılmıştır. 
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34.330 482 sayılı Kanunun değişik 15 nci madde gereğince köy bütçeleri arasında bölüştürülmek üzere İller B 
482 sayılı Kanunun değişik 15 nci maddesi gerieğince yapılacak ödemeler ve karşılık olarak açılan bu 
köy yollarının finansmanında -kullanılmak üzere İller Bankasına yapılacak ödemeler için ödenek konul 

BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLAR VE ÖDENEKLER : 
34.410 6802 sayılı Kanunun 66 neı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

6802 sayılı Kanunun 66 nci maddesi gereğince belediyelerle yapılacak ödemeler karşılığıdır. 
34.420 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler karşılığıdır. 
34.470 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

Çeşitli vergi kanunlarında 1137 sayılı Kanunla yapılan değişiklik dolayısiyle bu Kanunun 21 nci ma 
lerinden 'alınan İstihsal Vergisinden belediyelere ayrılan hisse olarak ödenek konulmuştur. 

İKRAZ VE AVANSLAR : 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ikraz : 

34.552 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere : 
Azot ve Çimento Sanayii yatırımlarının finansmanı içindir. 

34.553 Ulaştırma kesimine girenlere : 
İktisadi .Devlet Teşekkülü olan D. B. Deniz Nakliyatı-A. Ş. ne yatırımlar ve işletme açıkları için öden 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonuna : 

. 7126 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerindeki (A) fıkrası gereğince sivil savunma hizmetlerinin 
amaciyle açılmış bulunan bu fon için (1 500 000) lira ödenek konulmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince açılan sigorta fonuna : 
Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince tesis edilecek sigorta fonn karşılığı olarak geçen 

, muştur. 
34.650 197 sayılı Kanunun 17 nci m addesi gereğince açılan müşterek trafik fonuna : 

197 s.ayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince açılmış bulunan bu fona geçen yılın aynı olarak ö 

KARMA TEŞEBBÜSLERE KATILMA PAYLARI : - -..-• 
34.693 T. O. Merkez Bankası nezdin de açılacak «Selektif Kredi Fonu» : 

•:':•'•'•'.•; - Selektif kredi uygulanması sonucu veren kuruluşlar üzerinde kalan normal faizle düşük faiz fark 
karşılığıdır. . ' - . - • • • • • . • . 
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ULUSLARARASİ TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.710 Uluslararası Para fonuna işt irak hissemiz olarak verilmiş bulunan avansın mahsubun 

[Milletlerarası Para fonuna iştirak hissemizin karşılığı olarak gerekli ödenek konulmuş 
34.720 Uluslararası kurum ve dernek lere katılma payı : 

Üyesi olduğumuz uluslararası teşkilâtlardan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
ajansı masraflarına EURCCBEMİE Şirketine bu teşkilât nezdindeki hususi hesab 
ması GATT'a iştirak hissesi olarak ödememiz gereken katılma paylan karşılığıdır. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

tîlpyf","""T"T-"'" EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 
35.210 % 1 ek karşılıkları : 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nci rm 
lüğü ayLMarı ile 66 ncımaddenin (G) fıkrasına tevfikan vazifeden mütevellit vefat 
bağlanacak aylıkları karşılamak üzere genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının 
olarak ödenmesini teminen 1970 yılı bütçesi için1 (43 500 000) lira tahsisat Bütçe 
tesbit edilmiştir. 

35.220 89 ncu madde gereğince ödenecek emeMi ikramiyeleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandı ğı Kanununun 89 ncu maddesi gereğince hizm et müd 
mesi gereken ikramiyeler için 1909 yılı bütçesi ile alınan (70 000 000) l i ra 1 . 3 
sayılı Kanunla emekli ikramiyesinin bu tarihten itibaren 15 aylık tutanına v e emekl 
karılması sebebiyle 1 . 9 . 196 9 tarihine kadar tamamen verile emrine bağlanmıştı 
faturalar toplamı (10 757 013) lira olup, yıl sonuna kadar gelmesi melhuz fatura 
için 70 milyon lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenek yetmediği takdirde Mene 
verilmesi eklenmiştir. 

35.230 Yönetim giderleri Haizine payı : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince yönetim giderlerinden Hazine payı 
yılı bütçesine konulması icabeden para miktarı T. C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğ 
tarih ve 8 - 14/8127 sayılı yazıda bui tertipten istenilen para miktarının (55 772 4 
edildiği baMMmâş, ise de 1970 yılı Bütçesi (9 524 500) lira fazlasiyle (40 000 000) 

35.280 Geçici 21, 22, 24, 27 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
1 . 3 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1101 sayılı Kanun gereğince, Hazinece ödenm 
anâlûOMğu., hiaDb malûllüğü, dıul ve yetim aylıkları ile toptan ödemelerin ve bunlara 
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me işlemlerinin 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca yapılacağı 
dan, mezkûr ödemeler için bu maddeden tahsisat talep, edilmemiş, ancak, 5434 sayılı Kanunu 
istinaden tahakkuk eden ve geçici 20 nci madde esaslarına göre Sandığa ödenecek olan % 15 
mından 1970 yılı bütçesine (5 000 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

35.290 1101 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yapılacak ödemeler : 
1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1005 sayılı Kanun gereğince, Millî Mücadeleye iştirak e 
rine istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan Hazinece (18 114) kişiye ve 1 . 3 . 1969 tari 
sayılı Kanunla aylık bağlam a ve ödeme işlemlerinin T. C. Emekli Sandığın a devredilmesinden 
kişiye olmak üzere cem'an (2 7 687) kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunmakta 
Ddğer taraftan, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan yazışmadan, 1969 yılı nihayetine kadar d 
Madalyasının verilebileceği ve Madalya verme işlemlerine 1970 içinde de devam'edileceği anlaşı 
tine kadar 25 bin kişiye daha aylık bağlanabileceği ancak aylık nisbetlerinden 2 bin kad 
aylıktan çıkabileceği tahmin olunduğundan, ayda 300 lira hesabiyle ödenecek bu aylıklarla ili 
nazaran muhtelif kanunlarla bu tertipten evvelce bağlamam aylıklar da nazara alınarak 1970 
lîra ödenek teklif olunmuştur. 

35.820 Maliye Memur ye Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına (Maliye Memur ve müstahdeml 
dımda kullanılmak üzere) : 
İBaJbanlık memur ve hizmetlilerine verilmekte bulunan öğle yemekleri karşılığı olarak yeteri kad 

35.821 Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı : 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı karş 
since yürürlükten kaldırılan 74 ncü madde dolayısiyle 1969 yılında ödeme yapılmamış ve 1970 
fazası .için (1) lira ödemek konulmuştur. 

35.822 Dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yardımlar (bu tertipteki ödeneğin der 
ile ilgili Bakan tarafından müştereken yapılır) : 
Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlarla sandık ve benzeri teşekküllere ilgili Bakan ve Başbakan 
yardımlar karşılığıdır. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
ÎÇ DEVLET BORÇLARI : 

36.110 Konsolide iç borçlar faizi : 
36.120 Konsolide iç [borçlar itfası : 
36.130 Erken ödemeye tabii tasarruf bonoları karşılığı : 
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36.İ40 Konsolide> iç borçlar (genel giderleri: 
''86.180'- Tasarrufbonolarının iher tiirlü gi!der(leri : ; ' / 

DIŞ DEVLET BORÇLARI : 
36.210 Konsolide dış borçlar faizi ;. 
36.220 Konsolide dış borçlar itfası : 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri : 

, (S8.8 858 670) liradan ibaret bulunan konsolide iç borçlarla (1 280 '944- 592) lira olarak 
ödemeleri, itfa topilamalarmdaki taksitlerine göre tertiplenmiştir. Bunlar baklandaki d 
ıh e a Verilmiş bulunmaktadır. 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
36.310 Kamu İktisadi teşekkülleri borçları : 

Kamu İktilsaidi Teşekkülleriyle cliğer tahakkuk etmiş ve edecek geçmiş ..-yıllar b o rol arı k 
36.320 Diğer borçlar : , 

Kamu İktisadi Teşekkülleriyle diğer tahakkuk etmiş ve edecek geçmiş yıllar borçları k 

36.330 Genel bütçeye Idâhil 'dairelerin, Kamu iktisadi Teşekküllerine karşılıklı veya karşılıksız b 
cut veya yeniden açılacak tertiplerine iaiktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Genel bütçeye dâihil dairelerin, Kaırnu İktisadi Teşebbüslerine olan karşılıklı veya .karşnhk 
açılan bu maddeye gerekli Ödenek konulmuştur. 

36.4)00 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Bıı maddeden yapılacak ödemeler için katı miktarın tayinli mümkün olmadığündan bir mik 

GERİVERÎLECEK PARALAJR : 
36.610 Gerliıverileoek paralar : 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kanun ıgıeıieğiHice gıeriiveriılleoek paralar : 

Her iki madde harcamaları her' yıl değişmekte olduğundan yapılan tahminî hesaplara 

36.810 FAİZ, ACYO VE PARA FARKI A R I : 

1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 21 . 4 . 1965 tarih ve 583 sayılı Kanunla değişt 
gereğince adı geçen bankaca açılacak kısa vadeli lava.ns hesabının faiz ve giderleri ıi 
ortakların Hazineye yatıracakları paralar (mukabilinde vetfülmekt e olan . plâsnııan bon 
nunun 3492 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nei maddrsiine istinaden verilecek faiz ve g 
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yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine' ve istikraz akdine daiir -2-73is ayılı : Kâiîüntın : ve rdiği-y etki 
•••••-••'•••'• •- dinin serıelJilk % 8 -faizi Hazine altınları mükabiıli-Merkez Bankasından alman avansın bir yıllık faiz 

teşiMl'eden buimadldeye (126 620: 882) lira teklif ecllmijşftir. 
36^820 Nizamnamesigereğince yapılması zaruri sermaye transferleriyle ilgili kur farklan : 

Petrol hakkı sahibi şıî ketlleırin) hariçten ithal ettikleri.,-ve Petrol Nilzannnamiesİnin 208/2 - A madde 
miş sermaye;»/(kapsamana giren nakdî fonlar ve buna mütaallik haklarla sermaye mevcutları es 

.malzeme .veyadiğeır ikryîmetiler karşılığında veya ımezlkûr ithal edilmiş, sermayfeye mahsuben yapılaca 
.nıuraıi; 3,16 nei:,ımaddesii hükmü 'gereğince -kur garantisine..-tabi (tutulmuş bulunmaktadır. Bu itibarla 
-mahsuben yapılacak transferlerde, transfer . anındaki! cani (kur ile, sermayenin, Petrol Nizamname 
dairesilnde teisbiit edilen İthal .tarihindeki kuru: arasında, zuhur eden kur farklarımı! BaJkanlığımızc 
dir. .. . . - . . . . . - . . 
DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ : • -

36.911 3242, 5254 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
3242, 5254 sayılı kanunlar gereğince' Zdıraat Bankası ile çiftçilere dağıtılan tavilzat bedellerinden 
iıki yıl zarfında talısıil edilleımiyen senetler imalsandıiklarma devîredilmekte ve muhtevaları bu ım 
mezkûr banikaya ödenımlektedir. 

36.912 6/1495 sayılı Bakamlar Kurulu karar ı ve ekledi gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
•6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekleri gereğince T. C. Ziiraat Baıı|kas*iyle muhtaç durumla ıd 
miş bulunan yemeklüik buğday bedellerimden vâdesi) içerilsinıde bankaya öde miyenlerje ait- borç 
redilmekte, bu senetler muhteviyatı bu'maddeye, konulan ödenekten T. Ü. Ziraat Bankasına ted 
örneği ger eğince 1970 yıllı bütçesine gerekli ödenök konulmuştur, 

36.920 Kıbrıs'a yapılan (500) bin Sterlinlik yardım için T. iş Bankasına ödenecek faiz ve kredilerle ilgili 
T. İş Bankası tarafından 6 . 5 . 1959 tarih 288 sayılı İktisadi! Koordinasyon Heyeti karariyle T. C 
Tünk paralarının reeskont faizi üzerinden hesaplanan faiz ve gideri erle ilgili diğer giderler ola 
edilmiştir. 

36.921 Kibrıs'daki Türk çiftçileri için (Türk Kooperatifi Merkez Bankasına açtırılan zirai kredinin faiz 
raat Bankasına) : 
Kıbnıs'daki! Tünk çiftçilerine yapılan yardımın faiz ve giderleri Ikarşılığıdır. 

36.930 1513, 2248, 2208, 2701(, 2354 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nıakden ödemece: borçlarla kaldırılm 
dilen borçlar : 
Bu borçların nakden ödeoümıesi hakkında bütçe kanunlarına hüküm konulmak t a dır. Bunların mik 
ettikçe ödemmeıktedir. 
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2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Son yıllarda TKİ, THY, TDÇt ve Deniz Nakliyatı gibi bâzı müesseselerin Ek&port - îimpo 
dan Hazine kefaleti ite "temin ettikleri kredilerden 1966, 1967 ve 1968 yıllarında vâdeler 
bebiyle zamanında ödelmeyip Hazine imkânları ile karşılanması talebinde bulunmaktadı 
zalmanınlda tanı olaralk karşılaımalk üzere, 2618 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde açıklan 
sinde aktarma yapılmak veya karşılığının gelir temin edilmek şartijyle ilâve ödenek tem 
tediyesinin mÜimkün olmaması halterinde ise gelecek yıl bütçesinin borç öideaneleri kısmı 
suretiyle karşılanacağının hüküm altına almmasdyle, birinci şıkta ifade edilen hususlar 
olmaması selbebiyte ikinci şık olan gd'ecek yıl bütçesine ödenek konulması şieklinin tatb 
rini karşılayalbâlm^k için 1970 yıllı Bütçesine 20 milyon liralık: tahsisat teklif olunmuştur. 

96.950 6746 ve 7010 sayılı (kanunlar gereğince T. € . Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
1. 6746 sayıl* Kanun gereğince: MaJddte 1'8. 
Aydın, Balıkesir, Bilöcik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
görenlere yapılan yardım, 
2. 7Ö10 isaıyılı Kanunun 16 ncı ma'dldösi gereğince : 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 'Sakarya vilâyetleri dâhilinde vufkua gelen yer sarsıntıs 
lar, olarak mezkûr bankanın 9 . 8 . 1968 tarih ve 52183 - 2 - C sayılı yazısı üzerine öd 

96.960 Daruşşaf aka üemiyetlinıin T. Emlâk Kredi 'Bankasına olan borçlarına mahsuben yapılac 
Darüşşafaka Cemiyetinin T. Emlâk Kriedi Bankasına 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle borçlu 
tarihten itibaren işliyecek faizleri ve sair masraflariyle birlikte Emlâk Kredi Bankas 
28 . 5 . 1969 tarihinde kabul olunan 1185 sayılı Kanunla önigörüHüğünden bu 'maksatla 

96.970 îsîtiikrâr fonuna yapılacak ödemeler : 
28 Ekim 1969 tarih ve 133'38 sayılı Besimi Gazete ile yayınlaman Türk parası kıymetini k 
tarih ve 6/12584 sayılı Karar gereğince; turistik harcamalarla ilgili döviz ve efektif d 
uygulanan alış fiyatlarına ilâveten Amerikan doları başına yapılacak 3 Türk lirası tuta 
gereğince yurt içinde ve dışında hava ve karayolTariyle yapılan taşımalar karşılığında 
(karşılığının % 25 i. 
5/1280 sayılı Kararla ihdas edilen istikrar fonundan ödeneceği ve sıöız konusu fonun ge 
dan, 1970 yıllık programındaki turizim geliri öntahmini göz önlüne alınarak ona göre öd 

36.940 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

G E R E K C E 

Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılı bütçe teklifi icmal tablosu 

1968 yılında 1969 yriı 
bilfiil ödenen bütçe rakamı 1970 yılı teklifi 

Lira Lira Lira 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 2 462 082 647 2 443 546 871 2 537 500 000 
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 576 231 757 184 085 000 422 092 000 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 

HARCAMALARI 103 812 908 52 412 894 61 049 668 

GENEL TOPLAM 3 142 127 312 2 680 044 765 3 020 641 668 

ÖDENEKLER 
Bölüm Madde 

11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda (1 000) lira hesahiyle bir yıllık Bakan ödene 
miştir. 
PERSONEL GİDERLERİ : 

12.110 - 12.111 
12.112 - 12.113 Aylıklar : 
12.150 - 12.151 

Bakanlığımız 1970 yılı bütçesinin personel giderleri bölümünün aylıklar kesimine dâhil fiilî 'kadrola 
cak kadrolar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.211 - 12.212 
12.213 - 12.214 ücretler : 

Bakanlığımız (D) cetveline dâhil hizımetli kadrosuna ilâveten Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz T 
yüksek dereceli okullarla genel idareye dâhil daireler ve Muhasebe Müdürlüğü için istenilen kadro 
miştir. 
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12.215 Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetliler ücreti : 
Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetli kadroları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.231 - 12.232 Geçici hizmetliler ücreti : 
1969 yılında Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11511 sayılı Kararı ile alınan ka 
görevleri 1970 yılında da devam edeceğinden geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

12.233 Gençlik ve Spor Bakanlığı geçici hizmetliler ücreti : 
Gençlik ve Spor Bakanlığında çalıştırılacak geçici hizmetliler için teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
1969 yılında Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11511 sayılı Kararı ile alınan 
'nranlarla yardımcılarının mukavelesi 1970 yılında da 'devam etmesi zaruri görülmektedir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Federal Almanya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasındaki Teknik İş Birliği Anlaşması 
ilâveten yeniden gelecek 6 uzmanın, anlaşmanın 4 ncü maddesine müsteniden yapılacak h 

12.270 Teknik personel ve mütehassıs eleman ücreti : 
Topkapı Sarayı Arşivinin tadat, müzelerimizde toplıanımış olan şer'i mahkeme ciltlerinin 
mütehassıs elemanlar ile Kandilli Rasathanesi teknik personelinin ücretleri karşılığı olar 

12.280 İşçi ücretleri : 
Anıt - Kahir, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Teknik Ö 
sözleşmeler gereğince işçilere verilecek ücret ve sair özlük hakları karşılığı olarak teklif 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve illerde görevli öğretnten ve memurlara 4598 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini d 
rilecek çocuk zammı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunu tadil eden 5504 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya gelen memur 
lira üzerinden ve geçen yıllar fiilî harcamalarına göre hesaplanaırak teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Memur ölmıyan karısı ölen memura ve ölen ımemurun sağlığında beyanname ile gösterd 
ailesine 4598 'sayılı Kanun gereğince bir veya iki aylık tutarında verilecek ölüm yardım 
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12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu ınaddesine göre verilecek tedavi ma 
gereğince Hükümet ve daire tabiplerinin verecekleri reçete bedeli olarak geçen yıllarda bütçeye k 
mediğinden (1 250 000) fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, rakımı 1 500 ve daha- yukarı bulunan, yerlerde g 
verilecek yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Emekli keseneği karşılıkları : 
1970 yılı maaş ve ücret tutarlarına kurumlarca ödenen emekli keseneği karşılığı olarak teklif ed 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
İşçiler için Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenek sigorta, prim, kesenek karşılıkları olarak teklif edi 
Fazla çalışma ücreti : 
Müziğe kabiliyetli çocuk ve gençlik korolarında görevlendirilen müzik öğretmenleri ile Bakanlığı 
ve İslâm Ansiklopedileri ile klâsikleri ve çeşitli eserlerin yayınlanmasında önce hazırlık devresin 
tupla Öğretim Merkezi imtihan kâğıtları ile ders notlarını inceliyen öğretmenlerin mesai saatleri 
retleri ile vatandaşlarımızın okur, yazar hale getirilmesi maksadı ile açılan halk dershanelerinde 
okul müdürleri ve öğretmenlerine 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretle 
miştir. 
Teknik okullar fazla çalışma ücreti : 
Gece öğretimi yapan teknik okullar öğretim üye ve yardımcıları ile idareci, memur ve hizmetlil 
verilecek ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.414 Gençlik ve Spor Bakanlığı fazla çalışma ücreti : 
Gençlik ve spor, izcilik çalışmaları ile ilgili yönetmelikler gereğince, ilk, orta üniversite ve yük 
arası müsabakaları; çeşitli törenler, izcilik çalışmalarında görevli olup bu hizmetleri çalışma saatl 
yılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince ve Bakanlar Kurulu kararma istinaden ödenmek üzere fa 
lira teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
5805 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulun 
ruldan ayrılmış olduğundan maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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12.430 Konferans ücreti : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi fakülte yönetim kurullarının ka 
leri konferans ücreti ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi noksanlığı sebeb 
mesi için ders veren profesörlerin ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.440 625 sayılı Kanun gereğince verilecek ücretler : 
Özel yüksek okulların açılma ve öğretime başlama izninin verilmesi için üniversitelerden 
ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları ücreti : 
1969 - 1970 öğretim yılında ortaokul, lise, kolej, imam - hatip okulları ile ilköğretraen ve y 
saatleri dışında ilâve ders okutan öğretmenler ile öğrenci artışına paralel olanak çoğa 
okullarda kadromuzdaki boşlukları dolduran ücretli öğretmenlere 439 sayılı Kanun gere 
tazminatları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile Mektupla öğretim Merkezi öğretmenlerinin de 
Her dereceli meslekî ve teknik okullarda ilâve ders okutan öğretmenler ile Mektupla Öğ 
şeflerinin ücretleri ile (asistanların tazminatlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.443 Her dereceli güzel sanatlar okul ve akademileri ders ve asistanları ücreti : 
Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarları ile İstanbul G-üzel iSanatlar Akademisinde ücr 
ders ücretleri karaşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.444 Askerlik ders ücreti 
Lise ve dengi okullarımızda millî güvenlik bilgisi dersi okutan öğretmenlerin ilâve ders ü 

12.445 Halk eğitimi kursları ders ücreti : 
Geçen yıl fiilî harcamasına göre teklif edilmiştir. 

12.446 Kanunları g-ereğince açılacak kurs ve sınıflarda çalıştırılacaklara verilecek ders ücreti 
12.450 inceleme ücreti : 

Meslekî ve Teknik Öğretimle Eğitim Birimi Müdürlüğü ve Kütüphaneler Genel Müdürlü 
öğretmenler ile kanunları gereğince açılacak kurs ve sınıflarda çalıştırılacaklara verilec 
Bakanlığımızca yayınlanmakta olan klâsik eserler serbest basıma bırakılan okul ders kit 
ri dışında müsvettelerini inceliyenlere verilecek ücretler ile 117 sayılı Çocukların Muzu 
ce Bakanlığımızca incelettirilen çeşitli kitap ve dergilerin inceleme işlerinde çalıştırılanl 
gereğince ödenecek ücretler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.511 4644 ve 222 sayılı kanunlar gereğince verilen ek görev tazminatı : 
Okulların müdür ve yardımcılarına kanunları gereğince verilecek ek görev tazminatı karşılığı ola 

12.512 Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ek görev tazminatı : 
İki üniversitenin mevcut idareci kadrosu ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.513 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ek görev tazminatı : 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin idareci kadro ücret karşılığı olarak teklif edilm 

12.520 Kasa tazminatı : 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi muhasebe müdür ve yardımcılarının kasa 
lif edilmiştir. 

12.591 İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
Akademiler katma bütçeye dâhil edildiğinden madde ve ödeneği kaldırılmıştır. 

12.592 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları tazminatı ile 
verilecek tazminatlar : 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarına 1187 ve 224 
rilecek tazminat karşılığı olarak (10 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.593 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
1187 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat karşılığı olarak (3 500 000) lira teklif edilmiştir. 

12.594 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
1187 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat karşılığı olarak (2 500 000) lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek dil ikramiyesi karşılığı olarak teklif edilm 

12.710 Temsil ödeneği : 
Dört müsteşara 5027 sayılı Kanun gereğince ayda (350) şer liradan bir yıllık temsil ödeneği ka 

12.731 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilkokul öğretmenleri ödeneği : 
İlkokul öğretmenlerine 443 sayılı Kanun gereğince verilecek eğitim ödeneği karşılığı olarak (150 000 0 

12.732 535 ve 781 sayılı kanunlar gereğince Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin 
'535 ve 781 sayılı kanunlar gereğince öğretim üyesi ve yardımcılarına her türlü istihkaklarından ay 
yet ödeneği karşılığı olarak teklif edü'lmıiştdr. 

12.733 777 sayılı Kanun gereğince verilecek donatım ödeneği : 
İlk öğretmen okullarından eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okulları ile yükse k teknik öğretmen 
yüksek öğrenim kurumundan yatılı ve gündüzlü olarak mezun olanlarla dışardan imtihan vermek s 
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edildikleri yerlerde göreve başlı yan öretmenlere bir defaya mahsus olmak üzere başlangıç 
gereken donatım ödeneği karşılığı' oîaralk tteklif edilmiştir. •••'" 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
1970 yılında mezun olacak öğretmenlerle bakanlığımız teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle 
sebeplerle nakil ve tâyin edilecek personellin yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmişti 

12.812 Atatürk thûversitesi ve Karadeniz Teknik ÜMvwsitesi geçici görev yolluğu : 
İki üniversitenin geçici görev yolluğu karşılığı olarak yeniden açılan bu maddeye (100 000 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı personelinin yönetimle ilgili olarak yurt içinde yapa 
mak üzere teklif edilmiştir. • -

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçid görev yolluğu^ : 
Yabancı uzmanlarla, kolejlerimizde görevli bulunan yabancı öğretmenlerin yurt içindeki 

,-,,.. şılığı olarak teklif .edilmiştir. 
12.815 Gençlik ve Spor Bakanlığı geçici görev yolluğu : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin yönetimle ilgili olarak yurt içinde yapacakları g 
teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı yerilen tazminat : 
6245 sayılı Kanunun 49 mm maddesi gereğince gezici başöğretmenlere aylıklarına ilâveten 
teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlık müfettişlerinin teftiş ve tahkikat hizmetleri ile ilköğretim müfettişlerinin böl 
rumları, dersaneler ve yetişkinler eğitimi kurumlarının eğitim, öğretiminde rehberlik ya 
ımelerlini sağlamak amaciyle verilecek yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmişt 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenim yolluğu olarak ve maddenin muhafazası için (1) lira tteklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : • ' 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim kurullarının kararları ger 
ra katılacak öğretim üyelerinin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.833 Atatürk tfauüversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma ve inceleme yolluğu : 
İki üniversitenin öğretim üyelerinin yurt içinde yapacakları araştırma ve incelemeler için y 
teklif edilmiştir. 
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12.834 Kurs yolluğu : 
Millî Eğitim mensuplarının yetiştirilmesi amaciyle açılacak kurslara katılacak öğretmen ve ida 
minerlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmişt 

12.835 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi araştırma ve inceleme yolluğu : 
Araştırma ve inceleme yolluğu karşılığı olarak açılan bu maddeye (30 000) lira teklif edilmişti 

12.836 Güzel Sanatlar Akademisi araştırma ve inceleme yolluğu : 
Araştırma ve inceleme yolluğunu karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye (7 500) lira tek 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin tedavi yolluğu için teklif edilmiştir. 

12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri geçici görev yolluğu : 
Kurul üyelerinin yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı Ikuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişleri ve kültür ataşeliklerinde görev sürelerini doldurup merkez 
atanacakların yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış ülkelerde bakanlığımızla ilgili incelemelerde bulunmak üzere gönderileceklerin yolluk ve 
teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı görev yolluğu : 
Yabancı uyruklu öğretmenlerle Cıımhuirbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için angaje edilen solist 
yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı Iruruluşlar geçici görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri ile kültür ataşelerinin bölgeleri dâhilinde yapacakları tef 
edilmiştir. 

12.857 Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Gençlik ve Spor Bakanlığı mensuplarının ıdış ülkelerdeki spor ve gençlik sorumluları ile ilgili 
üzere gidiş ve dönüş yolluğu karşılığı olaralk yeniden açılan bu maddeye (100 000) lira teklif e 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
1416 sayılı Kanun gereğince ıdış ülkelere gönderilecek öğrencilerin yolluğu ile öğrenim ve staj 
'edeceklerin yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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12.872 Yurt dışı kongre Ve konferans yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar »gereğinoe katılmak mecburiyetinde olduğumuz ve en zaruri g 
ların masraflarını karşılamak üaere teklif edilmiştir. 

12.873 Atatürk Üniversitesi ve (Karadeniz Teknik Üniversitesi yurt dışı araştırma ve incel 
îki üniversite öğretim üyelerinin yurt dışında yapacakları araştırma ve inceletme mas 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Memleketimizin üyesi'bulunduğu Milletlerarası İktisadi işbirliği ve Gelişine Teşkilâtı 
'içinde mevcut ilmî ve teknik araştırmalarla ilgili komitelerin meşgul olduğu kurslar 
yioUulk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere teklif 'edilmiştir. 

12.875 Atatürk ^Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi yurt dışı staj ve öğrenim yollu 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi asistanlarının ihtisaslarını art 
ve öğrenim yolluğunu karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye (200 000) lira tek 

12.876 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz jTeknik Üniversitesi yurt dışı kongre ve konferan 
'Milletlerarası kongre ve konferanslarda Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesini t 
üye ve yardımcılarının yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.877 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi yurt dışı araştırma ve (inceleme yolluğu 
Akademi öğretim üyesi ve yardımcılarının yurt dışında yapacakları araştırma ve incel 
açılan bu maddeye (50 000) lira teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.110 
13.190 

Bakanlığımız merkez teşkilâtı ile Millî Eğitim müdürlükleri ve Gençlik ve Spor Baka 
demirbaş, kütüphane, yalkacalk hizmetli giyimi ile diğer alımlar ve giderleri ka rşılığı 

13.141 Yayın giderleri : 
Yurdumuzun mulhtac'olduğu ileri 'sanat ve kültür alanındaki kalkınmanın gerçekleş 
rinin temini amacıyla ve Bakanlığımız yayın hizmetlerinin icabı olarak ilk, orta, lise 
çeşitli kitap ve ders araçları, teşvik maksadı ile eser alınması ve telif haklarının öden 
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13.210 
13.610 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı menkeız teşkilâtı ve Millî Eğitim Müdürlüklerinin su 
ğer yönetim, posta - telgraf, telefon, taşıma, ıbakanlık taşıt işletme ve onarma, hizmet taşıtları 
(mukaveleye bağlı binalarla yeniden ki rai anacak binaların kira bedelini karşılamak üzere teklif e 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Bakanlığımız teşkilâtına bağlı dairelerin yangından korunma ıgiderleri için teklif edilmiştir 

14.341 - 14.342 
3325 sayılı Kanunun 3. neü ve 7126 sayılı 'Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzü ğıün 119 neu m 
karşılığı olarak ve maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Eğitim Birimi Müdürlüğünce açılan, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Beslenme Şubesi Mü 
seminerler ile meslekî ve teknik öğretim sabit ilçe yatılı bölge ve sanat öğretim tekâmül kursla 
içinde eğitim .giderleri için teklif edilmiştir. 

14.521 Yüksek okullar burs giderleri : 
Bakanlığımız hesabına yüksek okullarda öğrenim yapan 690 öğrenciye aylık burs ücreti (350 
deri de (200) liradan, hesaplanarak, teklif edilmiştir. 

14.522 Yüksek Teknik ve Teknik Öğretmen okulları burs giderleri : 
Yüksek dereceli meslekî ve teknik okullarda okuyan burslu öğrenci adedi 950 ye çıkarıl 
yıllık tedavi, hare gideri olarak da (200) liradan teklif edilmiştir. 

14.523 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik okullar burs giderleri : 
Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik okullarda /okuyan çalışkan, fakir ve yardım 
liradan verilecek burs ile diğer masraflar karşılığı olarak da yılda (50) liradan hesaplanarak te 

14.524 İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri burs giderleri 
Akademiler katma bütçeye dahil edildiğinden madde ve ödeneği kaldırılmıştır. 

14.425 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs giderleri 
Üniversitede burslu olarak .oikutulacak 50 öğrenciye ayda (350) lira burs ile tedavi ve hare g 
dan teklif edilmiştir. 

14.526 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri burs giderleri : 
Burslu öğrencinin aylık (350) lira burs ücreti ile yılda (200) liradan tedavi ve hare gideri ol 
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14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
1416 sayılı Kanun gereğince yur t dışında okuyan öğrenciler ile doktora ve lisans ö 
lecek öğrenciler için açılacak imtihan sonunda başarı gösterenlerin aylık ödene 

14.541 Atatürk Üniversitesi araştırma ve inceleme giderleri : 
Üniversitenin bölge problemleri ile ilgili araştırma plân ve programlarının tahak 
bölgenin karakteristik hastalıkları üzerindeki araştırmaların masrafları karşılığı 

14.542 Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma ve inceleme giderleri : 
Üniversiteye bağlı temel bilimler, yer bilimler, inşaat, mimarlık, makina fakültel 
araştırma ve inceleme giderleriyle öğrencilerin tatbikat masrafları için teklif edilm 

14.543 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri araştırma ve inceleme giderleri : 
Akademilerin 1184 sayılı Kanunla öngörülen çalışmalarının [gerçekleştirilebilmesi 
derleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.544 Güzel Sanatlar Akademisi araştırma ve inceleme giderleri : 
Gnizel Sanatlar Akademisinin araştırma ve inceleme gideleri için teklif edilmiştir 

14.545 Balıkçılık araştırma ve inceleme giderleri : 
Balıkçılıkla ilgili araştırma ve inceleıme giderleri için teklif edilmiştir. 

14.546 Plânlama - e Araştırma Dairesi araştırma ve inceleme giderleri : 
Plânlama ve Araştırma Dairesi araştırma ve inceleme giderleri için teklif edilmiştir 

14.547 Millî Folklor enstitüsü araştırma ve inceleme giderleri : 
Enstitünün araştırma ve inceleme giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

14.548 Meslek analizi, sörvey çalışmaları ve danışma kurulları araştırma ve inceleme gider 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında açılması öngörülen teknisyen okulları ile k 
etüt, araştırma, inceleme, meslek analizi ve meslekî anketle ilgili çalışmaların yapı 
(700 000) lira teklif edilmiştir. 

14.549 Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili araştırma ve inceleme giderleri 
öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme çalışmalarının gerektirdiği araştırma 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi asistanları ile Bakanlığımızca 
fıkrasına göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere dış ülkelere gönderilecek 
stajları ile ilgili masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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14.559 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri : 
Yurt dışında ve yurt içinde okuyan fevkalâde sanat kabiliyetli çocuklar ile refakatçilerinin a 
tedavi masrafları ve diğer giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.561 Büro giderleri : 
Beslenme eğitiminin çeşitli yönlerde propagandası ile ilgili ıkitap, dergi, film, afiş ve her türlü 
tmalmacak malzemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.562 Ulaştırma giderleri : 
Amerikan ÇARE Teşkilâtı tarafından parasız 'olarak limanlarımıza getirilen yaklaşık 20.000.00 
man şehrinden 67 ile taşınması gerekmektedir. 
Maliye Bakanlığının, Hükümetimiz adına Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmaya gö 
dan itibaren vapurların navlun ücretinin % 2 - 10 unun da ödenmesi gerekmektedir. 

14.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Beslenme hizmetlerinde kullanılan 67 taşıtın yakıt ve onarımı karşılğı olarak teklif edilmiştir. 

14.564 Kira bedeli : 
Besin maddelerinin muhafazası için kiralanmış depoların kira bedeli karşılığı olarak teklif edil 

14.566 Malzeme alım ve giderleri : 
Beslenme ile ilgili malzemelerin satmalınması için teklif edilmiştir. 

14.567 Yiyecek alım ve giderleri : 
Besin maddelerinin hazırlanması, bisküvi imali ile vitamini bol ek besin verilmesi amacı ile tek 

14.568 Dünya Gıda Programından alınacak besin maddelerinin taşıma, depolama ve verilecek buğdayın u 
giderleri : 
Geçen senenin aynı iolaralk maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.569 Diğer alımlar ve giderleri : 
Beslenme ile ilgili maddelere girmiyen alımlar ve giderler için teklif edilmiştir. 
ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME GİDERLERİ : 

14.571 Büro giderleri : 
Boş zamanları değerlendirme tesislerinin döşeme, demirbaş, kırtasiye, yayın, yakacak, aydınlatma 
edilmiştir. 

14.572 Ulaştırma giderleri : 
Halen mevcut ve yeniden açılması kararlaştırılan tesislerin posta, telgraf, telefon ücretleri ve 
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14.573 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Motorlu taşıtların işletme ve onarma 'giderleri olarak teklif edilmiştir. 

14.574 Kira bedeli : 
Gençlik ve kültür merkezleri, dinlenme kampları, izcilik gibi çalışmaların yapılacağı 
mak üzere teklif edilmiştir. 

14.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Temsili karşılaşmalara katılacak sporcu ve idarecilerle hizmetlilerin giyim bedeli olara 

14.576 Malzeme alım ve giderleri : 
Gençlik ve kültür merkezleri, okul spor yurdu ve «yun yuvaları, izcilik teşekkülleri, 
kamp tesislerinin gerektirdiği malzeme alım ve ıgiderleri için teklif edilmiştir. 

14.577 Yiyecek alım ve giderleri : 
Boş zamanları değerlendirme çalışmalarına iştirak edecek faikir öğrencilerin yiyecekle 

14.579 Diğer alımlar ve giderleri : 
Diğer maddelerden karşılanamıyan alımlar ve güderler karşılığı olarak teklif (dilmistir 

14.592 Halk eğitimi giderleri : 
Vatandaşların teknik ve temel bilgilerini geliştirmek ve yaygın eğitim hizmetlerine ilişk 
sergiler, gösteriler, konserler düzenletmek, öğretici filimler göstermek, halkın eğitimi il 
lerine yer vermek, demokratik düzenin gerektirdiği görüşü halka benimsetmek ve onla 
manın etkili bir unsuru haline yetişmelerini sağlamak amaciyle il ve ilçelerde açılmış v 
giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.594 Kamp ve dinlenme giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gençliğin tatil aylarında, gençlik yaz kamplarından 
cilik, havacılık ve denizcilik çalışmaları yapabilmeleri, yaz tatilinde yurt içi gezi progra 
1969 yatırım bütçesinde 9 yeni dinlenme ve daimî kamp yeri inşaası ihale edilmiş bulu 
gerçekleştirilmesi, kamp yerlerinin tefrişi ve her türlü masraflarının karşılanması Gençli 
olması dikkate alınarak hizmetlerin gelişmesi gerekliği öngörülmüş ve bu maddeye (1 

14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü, sporun okul dışında ve okullarda beden eğit 
gençlerin beden ve ruh yapılarını geliştirici yönde yeniden düzenlenmesi amaciyle ilk 
seviyesinde okul içi, okullararası, mahallî grup ve Türkiye birinciliklerini daha geniş g 
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ramların istenilen nitelikte kutlanması, yeni kabul edilen Türkiye İzcileri yönetmeliğinin gerektir 
beden eğitimi, izcilik ve diğer gençlik faaliyetleriyle ilgili baskı, eğitim araçları ve ders ücretle 
ğişik sportif ve izcilik faaliyetleri giderleri yurt dışından memleketimize gelen çeşitli beden eği 
temsilcilerine yapılan giderler sjjortif amaçla ve izcilik ile diğer gençlik çalışmaları ile ilgili o 
temasların gerektirdiği her türiü masrafların karşılanması amacayle Gençlik ve ıSpor Bakanlığını 
muvacehesinde bu hizmetlerin gelişmesi dikkate alınarak (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

14.597 özel eğitim giderleri : 
Mevcut 7 rehberlik ve araştırma merkezine ilâveten yeni açılacak üç rehberlik ve araştırma me 
edilmiştir. 

14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri : 
Zeki ve kabiliyetli fakat malî imJkânlardan yoksun öğrencilerin orta öğrenim tahsil imkânlarına 
ması amaciyle okuyan parasız yatılıların pansiyon ücretleriyle sair masrafları karşılığı olarak tek 

14.951 - 14.959 
Basma yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün büro, ulaştırma, kira, giyecek ve diğer giderlerini 
miştir. 

RESİM, HEYKEL GALERİLER! GİDERLERİ : 
14.961 - 14.969 

Resim - Heykel galerilerinin bü ro, ulaştırma, kira, giyecek, malzeme ve diğe r giderleri için tekl 
KURUM GİDERLERİ : 

15.211 - 12.213 
Okulların büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarım ihtiyaçları için teklif edilmiştir. 

15.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Yatılı bölge okullarında okuyan 16 950 öğrencinin 400 lira ve 1 050 hizmetlinin giyeceği de 150 l 
miştir. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili kitap, kırtasiye bedelleriyle yatak, battaniye ve karyola, 
olarak teklif edilmiştir. 

15.217 Yiyecek alım ve giderleri : 
16 950 öğrenci ile 500 idareci, memur ve hizmetlinin günlük tabelâ 350 kuruştan ve 300 gün üzeri 
miştir. 
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15.218 - 15.219 
Uygulama bahçeleri giderleriyle öğrencilerin sağlık, sosyal yardım, harçlık ve sp 
için teklif edilmiştir. 
ORTAOKULLARLA, LİSELER, KOLEJLER VE İMAM - HATİP OKULLARI GİDERLE 

15.221 - 15.224 
Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okullarının büro, ulaştırma, taşıt işletme ve on 
lif edilmiştir. 

15.225 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
İmam - hatip okullarında okuyan 3 600 öğrencinin 450 liradan ve ortaokul, lise, kolej 
giyeceği de 150 liradan hesapla narak teklif edilmiştir. 

15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
Ortaokul, lise kolejlerin eğitim malzemeleri ile imam - hatip okulları yatılı öğrencileri 
kırtasiye ve diğer ders araç ve gereçlerin satınalınması amaciyle teklif edilmiştir. 

15.227 Yiyecek alım ve giderleri : 
İmam - Hatip okullarında parasız yatılı okuyan 3 600 öğrenci ile 122 idareci memur ve 
ve 300 gün üzerinden hesaplanmıştır. 

15.228 -15.229 
Ortaokul, lise, kolej ve imam -hatip okullarının kütüphane giderleri ile okulların spo 
yal yardım, harçlık, yolluk giderlerini karşılamak amaciyle teklif edilmiştir. 

İLK ÖĞRETMEN OKULLARI GİDERLERİ : 
15.231-15.234 

Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma giderleri ile kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 
15.235 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 

İlk öğretmen okullarında yatılı okuyan 41 000 öğrenci için 450 liradan ve hizmetli giy 
teklif edilmiştir. 

15.236 Malzeme alım ve giderleri : 
İlk öğretmen okullarında okuyan parasız yatılı öğrencilerin yatak, karyola, battaniye, 
ve gereçlerinin temini amaciyle teklif edilmiştir. 

15.237 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yatılı 41 000 öğrenci ile 2 000 idareci memur ve hizmetlinin günlük tabelâ 400 kuru 
gün üzerinden hesaplanarak teklif edilmiştir. 
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15.238-15.239 
Okul kütüphanesi giderleri ile öğrencilerin sağlık, sosyal yardım, harçlık, yolluk ve öğrencileri 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI İLE EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK İSLÂM ENSTİT 

15.241-15.244 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma giderleri ile kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.245 Griyim - kuşam alım ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları, eğitim enstitüleri ile yüksek islâm enstitülerinde parasız yatılı oku 
ve 692 hizmetlinin de giyeceği 150 liradan hesaplanarak teklif edilmdş'tir. 

15.246 Malzeme alım ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile e ğitim enstitüleri ve yüksek islâm enstitülerinde p arasız yatılı okuy 
ders araç ve gereçleri ile yatak, battaniye karyola, ders araç ve gereçlerini karşilamak üzere te 

15.247 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile e ğitim enstitüleri ve yüksek islâm enstitülerind e parasız yatılı ok 
reci memur ve hizmetlinin günlük tabelâ 450 kuruştan ve 300 gün üzerinden hesaplanmıştır. 

15.248 -15.249 
Yüksek islâm ensti'üleri ile yüksek öğretmen okulları ve eğitim enstitülerind e parasız yatılı ok 
lık, yolluk, sosyal yardım, spor ve tatbikat gezi taşıt giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş 

ORTAOKUL VE LİSE SEVİ YE SİNDEKİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR GİDERLERİ : 

15.251 -15.254 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma giderleriyle kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Orta dereceli meslekî teknik okullarda yatılı okuyan 4 163 öğrencinin giyeceği 450 lira, ately 
75 lira, 750 hizmetlinin elbisesi 150 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Parasız yatılı öğrencilerin araç, gereç, kitap, kırtasiye bedelleri ile yatak, karyola, batt 
edilmiştir. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan 4 163 öğrenci ile 250 idareci memur ve hizmetlinin günlük tabelâ 400 ku 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 
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15.258-15.259 
Temrinlik malzeme alım ve giderleri ile diğer alım ve giderleri olarak parasız yatıl 
spıor, harçlık, yolluk masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERİ : 

15.261 -15.264 
Güzel sanatlar, okul, yüksek okul ve akademileri büro, ulaştırma, taşıt işletme gider 
lif edilmiştir. 

15.265 Giyim kuşam alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan 300 öğrenci 500 lira ve 150 hizmetlinin giyeceği 150 li radan hes 

15.266 [Malzeme alım ve giderleri : 
Eğitim ve öğretimin gerektirdiği araç ve gereçlerle öğrencilerin kitap, kırtasiye, yata 
şılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.267 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan 300 öğrenci ile 100 idareci memur ve hizmetOinin günlük tab 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 

15.268-15.269 
Okul kütüphanesi giderleri il e öğrencilerin sağlık sosyal yardım harçlık, spo r giderler 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ GİDERLERİ : 
15.271-15.270 

Akademiler tek katma bütçe ile yönetileceğinden maddeler ve ödenekleri kaldırılmıştır. 
DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİLERİ GİDERLERİ : 

15.271-15.279 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onar 
me alımları okul kütüphanesi t emrinlik malzeme alımları ve giderleri ile di ğer alım 
edilmiştir. 

YÜKSEK TEKNİK VE TEKNİK ÖĞRETMEN OKULLARI GİDERLERİ : 
15.281-15.284 

Yüksek teknik ve teknik öğretmen okullarınım büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma 
rak teklif edilmiştir. 
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15.285 Griyim - kuşam alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan öğrencilerle hizmetlilerin giyecek bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.286 Malzeme alım ve giderleri : 
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okullarının ders, araç ve gereçleri ile parasız yatılı öğrencile 
taniye, karyola alım ve giderlerimi karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.287 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan öğrencilerle idareci ve hizmetlilerin yiyecek bedeli karşılığı olarak teklif edil 

15.288 -15.289 
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okullarının teımrinlik malzemesi alıımları ve giderleri ile yatılı 
dımı, harçlık, yolluk ve sair giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
MİLLÎ FOKLOR ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.291-15.299 
Millî Folklor Enstitüsünün, çeşitli giderlerdni karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI GİDERLERİ : 
15.311-15.319 

Büro, ulaştırma, taşılt işletme ve onanma, giyim - kuşam, malzeme, kitaplık, diğer alım ve giderleri 
miştir. 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri : 
15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri: 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ile buma ilâveten ihdas olunan Devlet Opera ve Balesi Genel M 
lığı olarak teklif edilmiştir. 

YETİŞKİNLER EĞİTİM VE MEKTUPLA ÖĞRETİM MERKEZİ GİDERLERİ : 
15.241 -15.349 

Büro, ulaştırma, taşıt işletmıe ve onanma, giyim - kuşam alımları, malzeme alım ve giderleri yiyece 
alım ve giderleri karşılığı olarak «ırz ve teklif edilmiştir. 

MİLLÎ KÜTÜPHANE GİDERLERİ : 
15.351 -15.359 

Büro, ulaştırma, giyim kuşam, malzeme alım ve diğer alımlar ve giderler karşılığı olarak teklif ed 
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KİTAPLIKLAR GİDERLERİ : 
15.371-15.379 

Büro, ulaştırma, taşıt işleıtme ve onarma, kira, giyim - kuşam, alım, yem ve diğer a]im gide 
ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ : 

15.381-15.389 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme müzelik eser alıml 
olarak teklif edilmiştir. 
SAĞIR, DİLSİZ VE KÖRLER OKULU GİDERLERİ : 

15.391-15.399 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek alımları i 
olarak teklif edilmiştir. 
ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME BÜROSU GİDERLERİ : 

15.451-15.459 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma ile (İBM) elektronik beyin makinalarının kira b 
kümantasyon, yayım gilderieri ye diğer alım giderleri, karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ HAZIRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ : 

15.461-15.469 
Büro, ulaştırma, malzeme, baskı, kâğıt ve bu işlerle ilgili giderler ve diğer alımlar ve gide 

KANDİLLİ RASATHANESİ GİDERLERİ : 
15.471-15.479 

Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme alım ve diğer alım 
edilmiştir. 
EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ : 

15.481-15.489 
Büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, malzeme alım, mektupla öğretim ile araştırma v 
ıderleri için teklif edilmiştir. 

PLÂNLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ GİDERLERİ : 
15.491-15.499 

Büro, ulaştırma^ taşıt işletime ve onarma, elektronik. makinalar kira bedjeli, giyim - kuşam 
fcarşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAFÜLTESİ HASTANESİ GİDERLERİ : 
15.531-15.539 

1968 yılında hizmetle giren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin büro, giyim - kuşam, ma 
lar ve giderleri olarak telklif edilmiştir. 
PREVANTORYUM - SANATORYUM GİDERLERİ : 

15.541-15.549 
İstanbul Validöbağ Prevantoryum - Sanatoryumunun büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, giyi 
ve diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

YABANCI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ MÜFETTİŞLİKLERİ GİDERLERİ : 
15.851-15.859 

Büro, ulaştırma, kira, dış ülkelerdeki öğreınci müfettişlikleri ağırlama giderleri ile diğer alımlar 
teklif edilmiştir. 
YABANCI MEMLEKETLERDEKİ KÜLTÜR MERKEZLERİ GİDERLERİ : 

15.861-15.869 
Yabancı memleketlerde yoğun bulunan Türklerin Türklüklerini, Türk dilini, kültürünü ve ananevi 
meleri için yabancı memleketlerde, «Türk Kültür Merkezi» açılması uygun görülmüştür, bu merkezle 
ma, kira, ziyafet giderleri ve diğer alımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LÂBORATUVAR GİDERL 
16.211-16.219 

Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi lâboratuvarları için büro, malzeme alım ve d 
arz ve teklif (edilmiştir. 

16.370-16.380 
İç ve dış fuarlarda açılacak sergi giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.410-16.420 
Uluslararası yurt içi ve yurt dışı toplantı giderleri için teklif edilmiştir. 

16.430 Uluslararası profesör, uzman ve memur öğrenci mübadelesi giderleri : 
Yabancı memleketler emrine tahsis edilecek burs ile yabancı uyruklu Türk soyundan öğrencilerin 
tür kurumlarının heyetlerini ağırlama amacı ile teklif edilmiştir. 

16.711 Balkanlık temsil giderleri : 
Millî Eğitim Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanının yerli ve yalbaınıcı misafirlere yapacağı izaz, ikram 
türlü giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 



— 334 — 

Bölüm Madde 

16.712-16.715 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yü 
ları ile Devlet ımüherudislilk ve mimarlık akademilerinin temsil giderleri karşılığı olarak telk 

16.810-16.820 
Bakanlığımıza bağlı olkul ve kurumların işgalinde bulunan binalarla okul ve kurumlardatk 
şılığı olarak telklif edilmiştir. 

16.910 Orta - Doğu Teknik üniversitesi cari giderleri : 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin gelirleri ile giderleri arasındaki farikm genel bütçeden 
47 500 000 Hra te,klif edilmiştir. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 
16.921-16.929 

Atatürk Üniversitesinin büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, giyim - kuşam, malzeme 
olarak teklif edilmiştir. 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 

16.931-16.939 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin1 ihtiyacı olarak büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onanm 
larla giderleri için teklif edilmiştir. 
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Dairesi 

Mes. ve Tek. Öğ. Müsteşarlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Orta Öğretim Gn. Müdürlüğü 
Öğretmen Ok. Gn. Müdürlüğü 
Din Eğ. Genel Müdürlüğü 
Güzel Sa. Genel Müdürlüğü 
Eski Eser. ve Müz. Gn. Md. 
Kütüphaneler Gn. Müdürlüğü 
Yayım, ve Bas. Eğ. M. Gn. Md. 
Halk Eğ. Gn. Müdürlüğü 
Millî Kütüphane Gn. Md. 
Beden Eğ. ve İz. Md. 
Kanldlilli Rasathanesi Md. 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Tek. Ünıiverslitesi 
Orta Doğu Tek. Üniversitesi 
Sağkk İşleri Gn. Md. 
Plânlama ve Araştırma Dairesi 
Millî Folklor Enstitüsü 

Genel toplam 

(A/2) 

YATIRIM HARCAMALARI 

Teknik 
Teknik 
person 

Etüt ve Bayımdııiık Makina personel geçici 
proje Bütçede Bakanlığına teçhizat Taşıt ücreti görev 

giderleri kalan aktarılacak alımları alımları yolluğu 
lira lira lira lira lira lira lira 

500 000 9 100 000 4 510 000 73 820 000 990 000 650 000 240 0 
—. — 117 050 000 2 007 000 
— 8 000 000 90 100 000 26 500 000 1 077 000 — 
—. 2 750 000 545 000 5 000 000 — — 
— 500 000 500 000 1 000 000 —. — — 
—. —. 3 300 000 1 600 000 —• —• — 
—. 15 350 000 — — — 850 000 150 0 
—. 700 000 — 500 000 —' — — 

6 000 000 — — — — — • — 
— -— * 2 163 000 800 000 300 000 — • — 
—. 100 000 — —. — — 
—. — — —. — — — 
—. 1 430 000 —• 2 400 000 —. — — 

400 000 •—• 1 300 000 1 000 000 240 000 — — 
— — 1 300 000 1 400 000 240 000 — — 
—. 33 210 000 — — — — — 
— • — • 1 000 000 40 000 — — — 
— —. 1 400 000 — —. — — 
— — — — 80 000 — — 

6 900 000 71 040 000 223 268 000 116 067 000 2 927 000 1 500 000 390 00 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER: 
31.422 3423 sayılı Kanımla idare ©dilen meslekî ve teknik öğretim okulları döner sermayesine : 

Vatandaşların piyasada yaptırmalarına imkân bulamadıkları istihsal vasıtası olan çeşitli ale 
lunan teknik öğretim okullarında yaptırmakta dolayısiyle memleket ekonomisine büyük fa 
3423 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre yü 
faaliyetlerinin temini için meveut sermayesine yardım olarak teklif edilmiştir. 

31.423 İlk öğretmen okulları döner sermayesine : 
3704 sayılı Kanunun 2 ncii .maddesine göre 'kurulmuş olan ilk öğretmen okulları döner' serm 
lira teklif edilmiştir. 

31.424 Devlet kitapları döner sermayesine : 
Devlet kitapları döner sermayesine yardım olmak üzere maddenin muhafazası için teklif e 

31.425 6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi çiftliği döner sermaye 
1. Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü, (1 000 000) lh-a ile yüz t 
cektir. Enstitünün gayelerinin biri de 15 - 10 nci asır Türk halıcılığına ulaşmaktır. 
2. Kürk hayvanları araştırma ve yayım çiftliği gerek kendisinin ve gerek köylü koopera 
'layacak geniş bir debagathane işletecek ve bunları tamamlamak üzere bir de kürkçülük a 
Yukarda belirtilen hizmetlerin ^erçekleşmeısi amaciyle (2 200 000) lira teklif edilmiştir. 

31.426 336 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi döner sermayesi 
Üniversite matbaası ile mevcut fındık bahçelerinin 'balom, ve işletmesi için döner sermay 

81.427 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri döner sermayesine : 
M84 sayılı Kanunun 40 nci maddesi gereğince döner sermayeye yardıim olmak üzere tekli 

31.428 Güzel Sanatlar Akademisi döner sermayesine : 
1172 sayılı Kanun gereğince döner sermayeye yardım olarak teklif edilmiştir. 
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32.100 Kamulaştırma ve saJtmalma bedeli : 
Okul ve 'kurumlar için gerekli arsa ve binaların kamulaştırma ve sâtmalmalarmı karşılamak amaciyle 

Tahsis-olunan kamulaştırma 
Kurumun adı ödeneği 

Ortaöğretim 11 500 000 
Öğretmen okulları 1 000 000 
Din eğitimi 500 000 
Erkek teknik öğretim 4 500 000 
Kız teknik öretim 2 250 000 
Ticaret ve turizm öğretim 1 750 000 
Eğitim araçları 1 100 000 
Yüksek öğretim (Kandilli) 50 000 
WW Kütüphane 8 000 000 
Kütüpaneler 150 000 
Halk eğitimi 50 000 
Beden eğitimi ve izcilik 900 000 
Millî Folklor Enstitüsü 250 000 
Eski eserler ve müzeler 250 000 

Toplam 32 150 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARE LEEE ÖDEMELER : 
34.220 Meslek Eitim Merkezine yardım olmak üzere (Orta - Doğu Teknik Üniversitesine) 

Hükümetimiz ile Avrupa İktisadi Kalkınma Konseyi İskân Fonu arasında akdedilmiş mukavele gereğinc 
bir kısım masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.240 Fen öğretimini geliştirme projesi için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna : 
Memleketimizde başlanmış bulunan fen öğretimini geliştirme ve programların yenileştirilmesi çalışmala 
rütmek üzere teklif edilmiştir. 



— 338 — 

Bölüm Madde 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 
34.610 ilâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki CARE'nin fon hesabına : 

Hükümetimiz adına Kızılayın ÇARE Örgütü ile yaptığı protokola göre adı geçen örgüt 
ken personel ve yönetim giderleri kargılığı olarak teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.720 Uluslararası kurum ve demeklere katılma payı : 

4891 sayılı Kanuna göre milletlerarası kurumlara katılma payı vermekle akden görevli bul 
ğimiz pay karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.725 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna : 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Millî Merkezi ve M 
Millî Komitesine ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 
35.641 Güzel Sanatlar alanında üstün başarı gösterenlere teşvik ödülü : 

Güzel Sanatlar alanında başarı gösterenlere taşvik ödülü verilmesi amaciyle teklif edilmişt 
35.642 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına : 

İlkokul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına Devletçe yapılması gereken yardım karş 
35.643 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğrenci Kantinine yardım : 

Akademilerin öğrenci Kantinine yardım olmak üzere teklif edilmiştir. 
35.644 Güzel Sanatlar Akademisi öğrenci Kantinine yardım : 

öğrenci Kantinine yardım olmak üzere teklif edilmişitlir. 
35.648 Atatürk Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci Kantinine yardım : 

öğrenci kantinlerine yardım yap ılmak üzere teklif edilmiştir. 
35.649 Yüksek Teknik Okullar öğrenci Kantinine yardım : 

öğrenci Kantinine yardım olmak üzere teklif edilmiştir. 
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•DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARD 

35.711 Bakanlıik memur ve müstaihdemleri yardımlaşma sandığına: (öğle yemekleri için) 
Bakanlık merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere teklif ediLmi 

35.712 Atatürk üniversitesinin ve Karadanız Teknik üniversitesi Müstaihdemleri Yardımlaşma Sandığına: ( 
Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım o İmalle üzere teklif edilmiştir. 

35.720 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımı : 
Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımı için telMif edilmişti 

35.730 Prevantoryum - Sanatoryum Pansiyonuna yardım : 
Bakanlığımız Prevantoryum - Sanatoryum pansiyonuna yardım olarak teklif edilmiştir. 

35.740 Memleket içi bilim ve meslek kurumları ile gençlik teşekküllerine yapılacak yardımlar : 
Bilim - meslek kurumları ile gençlik teşekküllerinin geliştiriLmositıi sağlamak anıaciyle teklif edilm 

35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yardımla 
Haklarında korunma kararı alınmış bulunan korunmaya muhtaç çocuklar için 0972 sayılı Kanun 
yardım için teklif edilmiştir. 

35.770 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirmeler karşılığı : 
Pansiyonlu okularda okuyan memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirim karşılı 

35.820 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardımlar: (Bu tertipteki ödeneğin dern 
ilgili Bakan tarafından müştereken yapılır) 
Dernelk, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşelkiküllere yardım anıaciyle teklif edilmiştir. 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.310 Kamu iktisadi Teşekkülleri geçen yıllar boraları : 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

Çeşitli sebeplerle yılı içerisinde odenemiyen borçların ödenmesi anıaciyle teklif edilmiştir. 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

(A / l ) Cari harcamalar 

11.440 159 sayılı Kanuna tevfikan ayda bin hesabiyle Bakana ödenecek tahsisat karşılığı olarak teklif olu 
12.110 Teşkilât kanunları ile kabul edilen 759 kadrodan (L) cetveline alman 383 kadro ile bu kere yenide 

lunan 57 kadro, ki ceman 383, kadro hariç 376 fiilî kadroların esas vazife ve ek görev olarak ku 
Kanunla kabul edilen üç üst derece terfilerle 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zamlar da nazar 
lanmıştır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemelerle ilgili olup bil âhara Maliye Bakanlığınca aktarılac 
tibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.210 Gerek teknik hizmetlerde çalışan elemanlara yardımcı olarak ve gerekse bakanlığın idari hizmetlerin 
nel miktarının artan hizmet ve yatırım hacmma mütenasibolarak fazlalaşması zorunlu olmakla bera 
her hangi bir kadro artışı yapılmamıştır. 

12.230 Geçici hizmetliler kadrolarına her hangi bir ilâve yapılmamıştır. Mevcut kadrolarla işlerin yürütü 
yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

12.250 Çalıştırılmakta bulunan iki ecnebi uzmanın 1970 yılında da hizmetlerine ihtiyaç görüldüğünden muka 
ücret artışı yapılmamıştır. 

12.280 Bakanlık park ve bahçesinde ihtiyaca binaen çalıştırılan muvakkat işçilerin yevmiyelerini karşılam 
muştur. 

12.310 Mevcut aylıklı kadrolarda çalışan personele 4598 sayılı Kanuna tevfikan çocuk zammına müstehak ta 
nın vasati iki çocuk zammı tediyesi nazara alınarak hesaplanmıştır. 

12.320 Hâdiselerle ilgili olmakla beraber geçmiş yıllar sarfiyat seyri nazara alınarak teklif olunmuştur. 
12.330 Hâdiseler mukayyet bulunan bir madde için teklif olunan ödenek geçmiş yıllar sarfiyat seyrine n 
12.340 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesine tevfikan verilecek tedavi masraf 

hükümlerine göre maaşlı memurlarla 1969 yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince (D) ce 
dem ücretlilere de ilâç ve tedavi masrafları ödenmesini kabul ettiğinden bu maddeye bir miktar i 
ğurmuştur. 
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12.350 Rakımı 1 500 metreden yüksek yerlerde görevli memur mevcuduna ve geçmiş yıllar 
muhafaza edilmiştir. 

12.370 Bu tertibe 12.110 ve 12.210 maddelerinde yer alan maaş ve ücret bölümlerindeki öd 
% 100 artış farklariyle 1101 sayılı Kanunla artırılan ve emekliliklerine esas teşki 
ödenecek % 14 kesenek karşılığı olarak hesaplanmıştır. 

12.380 (E) cetveli kadrolarında müstahdem personelin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun 
lık 800 lira hesabiyle teklif olu nmuştur. 

12.410 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
12.520 Elâzığ - Van hudut hattı, İstanbul Limanlar Bölge Müdürlüğünde müstahdem 4 pers 

tarlarma nazaran hesaplanan kasa tazminatı olarak teklif olunmuştur. 
12.590 İşletmeye açılmış olup 3487 sayılı Kanuna tevfikan bakıma alınmış bulunan hatlar 

lerin, kanun ve talimatnameye göre verilecek kaza tazminatı ile bunların teçhiz ve te 
12.610 Tertibin muhafazası için (i) H^a teklif olunmuştur. 
12.710 5027 sayılı Kanun ıgereğince bakanlık müsteşarına ayda (350) lira hesabı ile verilmesi 

olunmuştur. 
12.811 Yatırım programına uygun ıdlarak mevcut durumun gerektirdiği ızamanlarda ve za 

aile yollukları için teklif (olunmuştur. 

12.813 İş durumu nazarı itibara alınmak ve programın tatbikini sağlamak amaciyle faali 
maksadı ile tavzif olunacak personelin geçici ıgörev yollukları için teklif olunmuştu 

12.814 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
12.816 Vazifeleri icabı seyyar ,gıörev ifa eden personele 6245 sayılı Kanunun 49 nıcu madd 

olarak teklif edilmiştir. 
12.821 Bakanlık emrinde istihdam olunan 22 müfettişin heran artan iş hacmi karşısında bö 

hâsıl olmuştur. Bu sebeple yevmiye (50) liradan (390 000) liraya ihtiyaç vardır. Buna 
lif 'olunan miktarın kâfi gelebileceği düşünülmektedir. 

12.831 Bakanlık hesabına burslu olaralk teknik öğrenim yapmakta bulunan (öğrencilerin ya 
rilmeleri için yollukları karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

12.832 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
12.834 T970 yılında tertiplenmesi tasarlanan meslekî kurslara iştirak edecek personel için 
12.841 Hâdiselerle ilgili olup geçmiş yıllar sarfiyat seyrine göre 1969 yılı tahsisatı aynen 
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12.853 Yapılacak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini temin için gerekli etütleri yapmak üzere yur 
sonel ile 1969 yılından itibaren yapımı Bayındırlık Bakanlığına intikal eden elçilik ve konsolosluk 
rol ve kabulleri için merkezden izam olunacak teknik elemanların (geçici tgörev yollukları için te 

12.871 Muhtelif yabancı memleketlerdeki öğrenim ve staj imkânlarından faydalanmak maksadı ile yapı 
üzere teklif edilmiştir . 

12.872 Yapılacak ve yapılmakta olan işlerin düzenli bir ışekilde olması ve plân uygulamasının en faydalı 
amacı ile gerekli çailışma sistemini tesbit etmek üzere personelden bir kısmının yurt dışında yapılac 
katılabilmelerini temin için teklif olunmuştur. 

13.110 Yurt sathındaki bütün resmî binalar, demiryollar, limanlar, hava meydanları ve akaryakıt tesisl 
gibi önça]ışımaları ile kntî kabulüne kadar her türlü teknik hizmetlerini Bayındırlık Bakanlığı 
dan bu yatırım hizmetlerinin ifası için merkezde üç reislik ve taşrada bu reisliklere bağlı yüzü aş 
ile ilgili kâğıt, çeşitli kırtasiye, tersim malzemesi, plân ve kopye kâğıtları gibi ihtiyaçlarını karşılama 

13.120 Yapılmakta bulunan yatırım hizmetlernin gerçekleşmesi amacı ile ıgerek yatırım hizmetlerinin e 
larmda gerekse inşaatın kati kabullerinden sonra lüzumlu her türlü şartname, sözleşme, birim, fiy 
keşif ve şartnameler, defterler ve sair liste gibi matbu evrakın bastırılması için teklif edilmiştir. 

13.130 Her yıl artan yatırım hizmetlerine muvazi-olarak 67 il Bayındırlık Müdürlüğü ve çeşitli illerde kurulmu 
lüğü ile artan muhtelif iş sahalarında kurulu demiryolu, limanı ve hava meydarilıaırı bölge müdürlükleri 
ıgibi taşra kuruluşu teşkilâtının döşeme ve demirbaş alımlarını karşılamak üzere tefklif edilmiştir. 

13.140 Normal Devlet yapıları yanında demiryol, liman hlava meydanı ve akaryakıt tesisleri inşaatı gibi 
sosyal, kültürel ve ekonomik yararlarına en uygun bir şekilde temin edilmesini sağlamak üzere gere 
'teknik ve idari gelişmelerin basın ve yayın yoliyle takibedilmesi yurdun her tarafına serpiştirilmi 
kontrol ve ikmali ile görevlendirilmiş bulunan bölge müdürlüklerinin çalışmasında lüzumlu teknik e 
kitaplık kurulması dergi, baskı, klişe, telif ve tercüme ücretlerinin karşılanması için teklif edilmişti 

13.150 Kalkınma plânı ve programlar gereğince her yıl artan yatırımların plân ve programlarda derpiş 
leşmesîni sağlamak için her geçen gün genişliyen teşkilâtın bakanlık binasına sığmaması ve hasse 
ile Beden Terbiyesinden intikal eden, personelin yerleşmesi (için karalanmış bulunan yeni binala 
karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.160 3656 sayılı Ka.nunun 19 ncu mladdesine göre müteferrik müstahdem mahiyetinde olup (D) cetve 
çalışır durumda olan odacı, bekçi, kapıcı, dağıtıcı, takipçi, şoför gibi giyim eşyasına müstahak olan 
karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.190 Merkezde üç büyük reislik ile diğer teknik ve idari* üniteleriyle reisliklere bağlı taşra kuruluşlarım 
şılamak üzere teklif olunmuştur. 
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13.210 Gerek Bakanlık binası gerek kira ile oturulan ve yeniden kiralanan binalarda otura 
kanlığı ile Bedeni Terbiyeci Genel Müdürlüğünden intikal eden, taşra teşkilâtında mü 
suyu bedellerini karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.220 Bakanlık binası ile merkezde kira ile oturulan binaların ve taşra teşkilatındaki bin 
lamak üzere teklif olunmuştur. 

13.230 Bakanlığımızın günden güne ar tan faaliyetleri ile muvazi olarak mevcut personelind 
Geneli ve Katma. Bütçeli dairelerin yatırım hizmetlerinim Balkanlığımıza devi i «ebebi, bü 
vellit ihtiyaca binaen yeniden kiralanan binaların ve taşra teşkilâtı bölge müdüı'lükl 
nın ışıklandırma, araç, gereç ve malzeme bedeliyle elektrik bedellerine karşılık teklif 

13.240 Bakanlığın ön cephesi ile iç kısmında bulunan bahçe'tr'in mevcut ağaçlar'la. ç.iç.eik ve çim 
ile yenilenmelerinde kullanılacak tohum, fide araç ve gereç, ihtiyacını karşılamak üzere 

13.290 Temizlik, aydınlatarak ve benzeri gibi ihtiyaçlar dışında kalan özellikle bütçede belir 
mak üzere teklif olunmuştur. 

13.410 Her geçen, gün biraz daha artan yatırım hizmetlerinin kontrol ve takibi ivedilik arz e 
lığımıza devredilen yatırım hizmetleri sebebiyle bizzıarurc artmış bulunan yollama ve 
telgraf ücretleri ve paketleme işlerindeki harcamaları karşılamak üzere teklif olunm 

13.420 Yurdun her köşesinde devam' eden ve yeniden başlıyacak olan yapı, tesis ve büyü 
telefonla yapılmakladır. İcra programı gereğince Bakanlığımıza devredilen hizmetle 
kira'da oturan kuruluşlar için yeniden tesis edilen iki adcd 10 dış hlatlı santralin 
11 hattın, ayrıca üç direkt telefon giderlerini karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.510 Kalkınmla plânına muvazi1 olarak yıllık icra programları gereğince her gün biraz da 
metlerinin mlahallen teki'k ve incelenmesi için makam arabasının akar yakıt ve çeş 
teklif edilmiştir. 

13.520 Bakanlık Müsteşarı makam arabası umumi bir revizyona ihtiyaç göstermektedir. Bu r 
sarf olunacak akar yakıt ve yağ masraflarını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.610 Halen merkezde Bakanlık teşkilâtına dâhil Hava Meydanları İnşaat Reisliği ile bu r 
'boratuvarlarmın işgal ettiği binalar, Yapı ve İmar İşleri Reisliğine bağlı bir kısım ü 
Reisliğinin oturduğu binanın dışında taşra kuruluşumuza dâhil 13 Yapı İşleri Bölg 
lüğünün oturduğu binaların kira bedelleri karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
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14.110 Devlet tarafından kullanılan binaların yangından ' koruuıması için gerekli t edbi ı lc in alınması 13 . 8 
lı Bakanlar Kurulu kararı dle yü\ ürlüğe korudan yönetmeliğin 46 ncı maddesi gereğince, merkez ve t 
dukları binalarda bu yönetmeliğe bağlı listede gösterileni araç, gereç ve donatum eşyasını bulundu 
lif olunmuştur. 

14.341 Tertibin ımuhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
14.342 7126 sayılı Kanun ve kanunun yürütülmesi ile ilgili yönetmedikte belirtsilen esaslara güre Bakanlığın 

ve gcıreçlerıden bir kısımanın temCni için teklif olunmuştur. 
14.510 ı''70 yılında açılacak kurslara iştirak edecek personelin kurs gideri karşılığı teklif olunmuştur. 
14.521 Yatırım hizmetlerini ifa eden ü() reisliğin her geçen gün artmakta bulunan yatırımı hacmi karşısın 

du ihtiyacı cevap veıremeımekteidir. Bu sebeple çok âcili olan teknik eleman ihtiyacının teknik tahsil 
rencilere burs vermek suretiyle sağlamak lüzumuna binaen teklif olunmuştur. 

14.522 1970 yjilı içinde Bakanlığımız hesabına okutulması düşünülen yüz öğnencıinin yaz aylarında yapacak 
şılığı teklif olunmuştur. 

16.210 Vilâyetlerde tesbip olunan yapı madzcımesd ocaklarından alman numunelerin lâboratuvar tecrüheler 
olunmuştur. 

16.3-90 Her gün biraz daha artan ve yurdun her yanımda yükselen büyük yapı ve tesisleri, bunların yapıml 
daşlara gösterilip tanıtılması,, ayrıca bu yapı ve teslisi eri görmek ve tanıtmak iç. ve dış turizmim gelişm 
ldtalâa edilmekte olduğundan yayın organlarına ödenecek masraflar ile teklif ve tercüme gibi ese 
açılması veya sergilere katılma gibi giderlerle merkez ve taşra kuruluşlarıımızda bu eserleri tanıtma 
ları karşılamak üzene Iteklif olunmuştur. 

16.410 Tertibin muhafazası iıçiin bir lira teklif olunmuştur. 
16.430 1970 yılında İ.A.E.S.T.E. kanalı dle gelecek yabancı uyruklu öğrencilieıİn giderlerini karşılamak üz 
16.710 Devamlı olarak artmaikta bulunan yatırım hacmi dle orantılı olarak Bakanın takdir hakları ile sarf o 

ödeımeleırde devamlı Mır artış kaydedilmekte olduğundan tertibe bir miktar ila.vo lüzumu hâsıl olmu 
16.720 Her geçen gün artmakta ve inkişaf Gitmekte bulunan, vatan satlımdalkli yatırımları yakînen görmek ü 

lu misafirleri ağırlamak üzere teklif olunmuştur. 
16.810 Bakanlık binasında yapılmasınla lüzum hâsıl olan çeşitli onarım masraflarını karşılamak üzere teklif 
16.821 Demiryolları teşkilâtında mevcut makina ve teçhizat küçük onarımları için teklif olunmuştur. 
16.822 Limanlar teşkilâtımda ımıevcut in.ıkina ve teçhizatın küçük çaptaki onarımları için teklif olunmuişjtur. 
16.823 Yapı işleri bölge müdürlükleri i l ' Bayındırlık .müdürilükleıd emrindeki vasıtaların bakım ve küçük 

ımuştur. 
16.824 Hava Meydanları İnşaat Reisliği emrindeki vasıtaların bakım ve küçük onarımları içtin teklif olun 
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21.000 21.111 Maddenin muhafazası ve bu maddeye aktarılacak ödenek bul urum ası göz önüne alınarak 
21.112 Maddenin muhafazası ve maddeye aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınarak 
21.113 Maddenin muhafazası ve bu maidldeye aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınar 
21.511 Demiryollar etüt ve proje işleri için teklif olunmuştur. 
21.512 Etüt ve proje işlerinde 4/10L95 sayılı Kararname gereğince vazifeli teknik personel 

muştur. 
21.513 Demiryolllar etüt ve proje işlerinde çalışacak teknik personelin geçici görev yollukları 
21.521 Limanlar etüt ve proje işleri için teklif olunmuştur. 
21.522 Limanlar etüt ve proje işlerinde 4/ll01'95 sayılı Kararnaim'e gereğince vazifeli teknik pe 

ıdlunlmuştur. 
21J923 Limanlar etüt ve proje işlerinde çalışacak teknik personelin geçici görev yolluklarını k 
21.631 Mulhtelif mahallerde yapılacak meydanlar ile akaryakıt boru hattı etüdü ile diğer et 

muştur. 
21.611 Maddenin muhafazası ve bu madldeyc aktarılacak Mertek 'bulunması göız önüne alına 
21.612 Maidd'enin muhafazası ve bu maidldeye aktarılacak ödenek bulunması göiz önüne alınar 
21.613 Maddenin muhafazası için (.1) lina konulmuştur. 
21.615 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif! edilmiştir. 
21.616 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif! edilmiştir. 

21.621- Artan iş (hacmine g'öre mevcut persıonel tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılı yam 
dâhilinde öıueimli işlerin projelerinin müsaibaka ile veya belirli bürolara yaptırılması iç 

21.622 Maddenin muhafazası içlin (1) lira teklif edilmiştir. 
21.623 Maidd'enin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.631 Maididenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.632 Madldenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.633 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.641 Maddenin muhafazası için (1.) lira teklif edilmiştir. 
21.642 Maddenin 'muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.643 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.651 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.652 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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21.053 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.661 Side Ana Turizm Limanı etüt ve proje işleri için teklif olunmuştur. 
21.711 Maldldenin ımulhafazası için ve bu maddeye aktarılacak ödenek göz önünde bulundurularak (1) lira tek 
21.712 Maddenin muihafazası için ve bu maddeye aktarılacak ödenek göz önünde bulundurularak (1) lira te 
21.713 Maddenin muihaf azası için ve bu maddeye aktarılacak ödenek göz önünde bulundurularak (1) lira t 
21:811 Artan iş hacmine göre mevcut persionel tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılryamamaktadır. 61 

dâhilinde önemli işlerin projelerinin müsalbaka ile belirli bürolara yaptırılması için teklif edilmiştir. 
21.812) 
21.813) Maddenin muhafazası ve bu 'maddeye aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınarak (1) lira teklift 
21.820) 
21.911 Artan iş hacmma göre mevcut personel tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılıyalmamaktadır. '615 

dâhilinde önemli işlerin projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara yatırılması için teklif edilmiştir. 
21.912) 
21.913) Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.916) 

22.111 Tarım Baikaniığına ait yatırımlarda 1969 ve daha önceki yıllarda taımaımlanan önemli işlerden, Erzurum, 
zığ, Sivas, Balıkesir hayvan pazarı inşaatları ile diğer tarım tesislerinin 1970 yılına sirayet eden kısımla 
sı ; ayrıca evvelki yıllardan devam eden bâzı işlerin '% 20 ilâvelerinin karşılanması için teklif edilmiştir. 

22.112 Tarım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığına ait binaların kontrolluğunda istihdam edilecek teknik elem 
şılığı olarak teklif edilmiştir. 

22.113 Tarım Bakanlığına ait binaların yapı, kontrollüğü ve kabulü maksadı ile merkezden mülhakata gönder 
hakattan merkeze celbedilen elemanların geçici görev yolluklarını karşılamak maksadı ile teklif edilmiş 

22.121 1969 yılından devam eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü bina inşaatına sarf edilmek üzere teklif edilm 
22.122 Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün inşaatlarını denetlemekle görevli elemanların yevmiyeleri karş 
22.123 Meteoroloji Genel Müdürlüğü inşaatını denetlemekle görevli teknik personellerin vazife icabı merkezde 

keze celplerinde geçici görev yolluklarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 

Lira 

22.131 Karaburun Balıkçı Limanı için 5 000 000 
Şile Balıkçı Limanı için 3 500 000 
İğneada Balıkçı Limanı için 1 500 000 
Ereğli (Bozhane) Balıkçı Limanı için 2 000 000 
Rize Balıkçı Limanı için 5 600 000 
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Lira 

İmroz Bahkeı Limanı için 3 900 000 
Rumeli Balıkçı Limanı için 4 150 000 
İskefiye barınma yeri için 1 000 000 
Kışla önü barınma yeri için 1 500 OO'O 
Tekkeönü 'barınma yeri için 1 250 000 
Sahil köyleri 'küçük barınma, çekek 
yerleri ve iskelesi için 2 500 000 
Balıkçı limanları üst tesisatı için 3 000 000 
19'69 yılında bitmesi gereken işlerin 
bakiye! ödemeleri için + 1 500 000 

36 400 000 Lira teklif olunmuştur. 

22.132) 
22.133) Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
22.311 İstanbul Deıliciii'k ve Mezbaha yan ürünleri Araştınma Enstitüsü inşaatın/a s'arf edil 
22.312 İmalât Sanıayii dnşaiatında görevli teknik personelin yevmiyelerinin ödenebilmesi için 
22.321 Tuzta Teflsanesi allt yapı inşaatı için (20 000 000) lira teklif olunmuştur. 

Lira 

22.511 öebze - Arffiye çdft hattı için 
Tatvan - Van - Iran Hudut hatt ı için 
Pehlivanköy - Edirne Bulgar Hudut hattı için 
Samsun <- Greleımen Demiryolu iltisak hattı içlin 

40 000 000 
34 00O 000 
49 000 000 

+ 5 000 000 

124 000 000 lira olmak üze 

22.512 Demiryolu 
muştur. 

inişaatııvda 4/10195 sayılı Kararname1 gereğince çalıdan teknik personeli 
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22.513 Demiryollar inşaatlarında çalışan teknik personelin geçici görev yoluklarını (karşılamak üzere tekli 

Lira 

Hopa limanı inşaatı için 11 450 OOO 
'Bandırma limanı inşaatı için 15 OOO 000 
Antalya ılımanı inşaatı içki ıa ooo ooo 
Samsun limanı 'kızak inşaatı İçtin 398 000 
Sirkeci - Sarayburnu rıhtım tevsii için 5 000 000 
Akçaabat 'iskelesi inşaatı içini 1 000 000 
Derince limanı ruhtum tevsii için 4 000 000 
Haydarpaşa limanında anterpo inşaatı için 2 000 000 
Yalova (Samanlıdere) mendirek ve rıhtıım inşaatı içlin I 000 000 
Metnsin Karaduvar sahil müdafaa için 287 000 • 
Gemlik Barınağı imşaatı için •6 569 000 
Erdek Barınağı inşaatı için 2 800 000 
iskenderun (mendireği için 5 OOO 000 
Tekirdağ (betonarme iskelesi için 2 000 000 
Holpa mıhtı/m. tevısii ve akaryakıt iskelesi için 4 000 OOO 
Samsun limanının 'sanayi İdmanı tevsii 'H/in 8 500 000 
Işle'til/mekte olan liman, 'barınak ve iskelelerin onarımla
rı ve ıslahı için 4 000 000 
1969 yılında 'biten işlerin kesini esap karşılığı için + lı OOO 000 

89 000 000 lira teklif olunmuştur. 

22.522 Limanlar ve isfceleler inşa atlarında 4/10195 sayılı Kararname gereğince -çalışan teknik personeli 
teklif olunmuştur. 

22.523 Limanlar inşaatında çalışan teknik personelin gemici görev yolluklarını karşılamak üzıeıre teklif 'o 
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22.531 Aşağıda beyana 'gösterildiği üzere geçimiş yıllar içinde (başlanılmış halen devam eden işle 
leri 'için teklif 'ouramuştur. 

Lira 

Yeşilköy hava limanı inşaatı 51 000 000 
Gaziantep Hava alanı inşaatı 6 0)00 000 
Yeşilköy T. H. Yolları tesisleri 3 000 000 
Esenboğa alıcı - verici tesisleri yapımı 600 0O0 
Tekirdağ VOR 'binası elektrik! enerjisi temini 250 000 
İzmir terminal binasının şehir şebekesinden 'elektrik 
enerjisi temini ve giriş yolu layidıınlatma 700 000 
Trabzon - Sivas Elektrojen grupu ve kablosu ahmı 250 000 
lîmıroz Hava Meydanı tevsii ve takviyesi '3 800 0O0 
Adana alıcı - verici tesisleri yapımı 600 000 
KONTROLLÜK -HİZMETLERİ : li 400 000 
Kesin hesap bakiyeleri muhtelif 50Ö 000 
Muhtelif gümrük bedelleri + 900 000 

Toplam 69 00Q 000 

22.532 4/10195 sayılı 'Kararnameye iliş'.in yönetmelik hükümlerine ıgöre çalıştırılacak teknik 
teklif olunımuştur. 

22.533 Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri ile ilgili hizmetlerde çıalıışan teknik personelin 
ımuştur. 

22.616 Sayıştay Başkanlığı biua inşaatına sarf eldilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.617 'Sayıştay Başkanlığı bıinıa inşaatında görevli teknik personelin yevmiyelerinin ödenebilm 
22.621 Başbakanlığa ait bina inşaatları ve Devlet Matbaası inşaatı için teklif edilmiştir. 

22.622 Başbakanlık inşaatlarında görevli teknik personelin yevmiyeleri karşılığı teklif edilmişt 
22.623 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif 'edilmiştir. 
22.626 Maddenin muhafazası için (l)ı lira teklif edilmiştir. 
22.627 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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22.628 Tapu ve Kadastro Genel Müdü düğü inşaatlarına sarf edilmek üzere teklif edilmişti]'. 
22.629 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binası inşaatının yapım ve konitrollilğu sırasında istihdam oluna 

(karşılığı teklif edilmiştir. 
22.631 Maddemin muhafazası için (1)' lira teklif 'edilmiştir. 
22.632 Maddenin 'muhafazası içim (1) lira teklif 'edilmiştir. 
22.636 Maddenin muhafazası içim (1) lira teklif 'edilmiştir. 
22.637 M'addeniın mübafaızası için (1)' lira teklif'edilmiştir. 

22.641 Danıştay Başkanlığıma ia.it binanın yapımı içim teklif edilmiştir. 
22.642 Danıştay Başkanlığıma ait yapıların kontrolluğunda ve yapımında çalıştırılacak olan teknik persone 

edilmiştir. 
22.643 Dışişleri Bakamilığı Yabancı Konuklar Köşkü loraaınmı işine sarf edilmek üzere' teklif edilmiştir. 
22.644 Dışişleri Bakanlığı Yabancı Konuklar Köşlkü 'omlarımı işimde görevli teknik personelim ücretleri içim 
22.645 M'adıdenin muhafazası içim (1) lira teklif edilmiştir. 
22:646 Adalet Bakanlığına ait ceza ve tevkif evlerimden Çanakkale, İsparta, Burdur. Kastamonu, Mardin 

du ceza evleri ile İsparta, Amasya, Kayseri Adalet binası inşaatları için teklif edilmiş fır. 
22.647 Adalet Bakanlığına ait ceza ve tevkif evleri inşaatı ile 2458 sayılı Kanunla yaptırılan ceza evlerinin 

dırlık teşkilâtınca yürütülmekte? lir. B.ahis konusu binaların yapımı ve kontrollüğü sırasında istihda 
ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 

22.648 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
22.651 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.652 Maddenim muhafazası içim (1) lira teklif edilmiştir. 
22.653 'Maddenin mulhafazası için ( P lira telklif edilmiştir. 
22.654 İstaübul - Aksaray - Harlbiye Emniyet binası, İzmir, Ankara, İstanbul, Zonguldak toplum polisi bin 

miştir. 
22.655 İçişleri Bakanlığına ait bina inşaatları yapıımmkla ve kontrollük işlerinde çalıştınlaealk teknik elema 

imiştir. 
22.656 Jandarma Genel Komutanlığı Gaziantep Tugay Karargâh binası ve Giresun Jandarma Deniz Bölge 

teklif olunmuştur. 
22.657 Jandarma Genel Komutanlığı inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin 'Ödenebilmesi için te 
22.658 Maddenin muhafazası için ve bu maddeye aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınarak (1) li 
22.661 Urfa - Akçakale, Erzurum - Ölür, İsparta - Gelendost, Adana - Karataş, Balıkesir - Kcpsut, Malatya 

Tekirdağ - Çorlu, Sivas - Gürün, Hükümet konakları inşaatlarına sarf edilmek üzere telklif edilmişti 

http://ia.it
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22.662 
22.663 
22.666 

22.667 
22.668 
22.671 
22.672 
22.673 
22,676 
22.677 
22.678 
22.681 
22682 
22.683 
22.686 
22.687 
22.688 
22.691 
22.692 

Maliye Bakanlığı Hükümet konakları inşaatında görevli teknik elemanların ücretlerin 
Maliye Bakanlığı inşaatlarını denetlemekle görevli teknik personelin geçici görev yoll 
İstanbul Rehabilitasyon Merkez], Ankara İhtiyarlık Bakıım Yurdu, İzmir Kreş Gündü 
Yurdu, İzmir Rehabilitasyon. tamir İhtiyarlık Bakım Yurdu, Ankara Altındağ Kreş v 
ımck üzere teklif edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı ('Sosyal Hizmetler) binaları inşaatında istihdam olunacak teknik pe 
Sosyal hizmet binaları inşaatını denetlemekle görevli elemanların geçici görev yolluk 
Maddenin muhafazası ve bu maddelere aktarılacaik ödenek bulunması göz önüne alınar 
Maıdidenin muhafazası ve bu umdelere aktarılacak Ödenek bulunması göz önüne alına 
Maddenin muhafazası ve bu ma delere aktarılacak ödenek bulunması göız önüne alınar 
Maddenin muhafazası ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınar 
Ma'dklcnin muhafazası ve bu m a delere aktarılacak ödenek bulunması göz önü ne alınar 
Maddenin muhafazası ve bu m a del e re aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınar 
Maddenin muhafazası ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alına 
Maddenin muhafazası Ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alına 
Maddenin muhafazası ve bu madelere aktarılacak ödenek buluninıası göz önüne alına 
Maddenin muhafazafsı ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınar 
Maddenin muhafazası ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alına 
Maddenin muhafazası ve bu madelere aktarılacak ödenek bulunması göz önüne alınar 
Ankara Devlet Sığınaklarının onarımı için teklif edilmiştir. 
Sığmaklar onarımı işinde görev1! teknik personellerin yevmiyelerinin ödenebil nitesi i 

Lira 

22.693 Marmara adası turizm yanaşma yeri için 
Bandırma turizm yanaşma yeri için 
Kuşadası auıatoıırizm limanı için 
İstanbul! turizm barınak ve tesisleri liein 

1. 700 000 
2 000 000 
9 000 000 

4 500 000 

17 200 000 Mra teldif olunmuştur. 

22.711 527 isaydı Kanuınıla gelecek yıllara geçici olarak yüklenmeye girişilmiş bulunan janda 
lif edilmiştir. 
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22.712 Jandarmla subay ve astsubay loajmaniları keşif ve kontrol'luğu işlerinde 
telklijf edilmiştir. 

çalıştırılacak teknik perso 

22.713 

22.721 
22.722 
22.723 
22.731 
22.732 
22.733 
22.741 
22.742 
22.743 
22.751 
22.752 
22.753 
22.761 
22.762 
22.763 

22.771 
22.772 
22.773 
22.782 
22.782 
22.783 
22.811 
22.812 
22.813 
22.814 
22.815 
22,816 

Jandarma subay ve asitnubay lojnıanlıaırı yapı 
luklan olarak teklif -edilmiştir. 

kontrollüğü ve kabulü (işlerinde çalıştırılacak teknik 

Maddenikı muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddlenlin (muhafazası için 
Maddenin ımuhaf azası için 
Maddemin muhafazası ligin 
Madenin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddlenlin '.muhafazası içlin 
Maddenin muhafazası için 

Maddemin ımıuhafazası için 
Maddenlin muhafazası iıçin 
Malddendn muhafazası için 

İstanbul Yüksek Denizcilik 
Maddenlin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 

Maddenin muhafazası için 
Maddenin muhafazası için 
Maddenin ımıuhafazası için 
Maddenin .muhafazası için 

1) lira tieklif edümıiştlk. 
1) lira teklif ediilmıiştlir. 
1) İli ıra tlekliif ediilmıiştlir. 
1) lira teklif edilmiştir. 
1) lira tlekliif ediilmıiştlir. 
1) lira teklif edilmiştik. 
1) lira teklıif edilmiştik*. 
1) lira teklif edilmiştik1. 
1) lira teklif edilmiştir. 
1) Mra tlekliif ediilmıiştlir. 
1) İli ıra teklif edilmiştik. 
1) l ira teklif ediilmıiştlir. 
1) l ira tlekliif edilmiştik. 
1) l ira teklif edilmiştik. 
1) l ira tlekliif ediilmiiştlk. 

Okulıu ilâve inşaatı işine sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
1) lira tefclüf edilmiştir. 
1) İ r a teklif edilmiştir. 

Edirne Kapıkule, Mandün Habur ve Ağrı Gürbuilaık konut inşaatlarına sarf edilmek üzere teklif e 
;i) lira teklif edilmiştir. 
'1) 'lira teklif edilmiştir. 
[1) lira teklif edilmiştir. 
'1) lira teklif edilmiştir. 

527 sayılı Kamun hükümlerine göre yaptırılan Tıp Fakültesi kliniklerinin iikmali iç'in, tcküf edilmliştir 
Ankara Tıp Fakültesi kliniklerinin inşaatında istihdam, olunacak teknik elemanların üdretleriı karş 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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22.817 Edirne, Ordu Yatılı Bölge İmam - Hatip okulları, Yozgat, Kars İmam - Hatip okulları 
tüsü tesisat işlerine sarf edilmek gayesiyle teklif edilmiştir. 

22.818 İmam - Hatip okulu inşaatlarında görevli teknik personelin yevmiyelerinin ödenebilmes 
22.819 İmam - Hatip okulu inşaatlarını denetlemekle görevli teknik elemanların geçici görev y 

lif edilmiştir. 
22.821 6373 sayılı Kanun ile yapımına başlanan Atatürk Üniversitesi; merkezî teshin, çarşı, k 

üyeleri lojmanı, 1 000 lik santral kurulması, spor tesisleri, ziraat mühendisliği binas 
sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 

22.822 Atatürk Üniversitesi inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin ödenebilmesi 
22.823 Atatrük Üniversitesi inşaatlarını denetlemekle görevli elemanların geçici görev yollukl 
22.824 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
22.825 Tertibin muhafazası için (!) f'ra teklif olunmuştur. 
22.826 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

22.827 6594 sayılı Kanun ile Bakanlığımızca yapımına başlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi 
kültesi, kampus tanzimi, (E), (F) blokları lojmanları, Orman Fakültesi, Yer Bilimle 
leri, Avla Rektörlük binası, öğretim üyesi lojmanları inşaatlarına sarf edilmek üzere te 

22.828 Üniversite inşaatlarında vazifeli teknik elemanların ücretlerinin ödenebilmesi için tek 
22.829 Üniversite inşaatlarını denetlemekle görevli teknik personelin geçici görev yollukların 
22.831 Yapımına devam edilen, Eize, Hakkâri, Uludere, İstanbul - Hasköy, Ağrı, Gaziantep, 

inşaatları; İstanbul Vefa, İstanbul Atatürk, Ankara Kurtuluş, İstanbul Vatan Cadde 
Kadıköy kolejleri ikmal inşaatları ile diğer ortaokul ve lise inşaatlarına sarf edilmek 

22.832 Ortaokul, lise ve kolej inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin ödenebilmesi 
22.833 Ortaokul, lise ve kolej inşaatlarını denetlemekle görevli teknik elemanların geçici gör 

edilmiştir. 

22.834 1969 yılından itibaren yapımı bakanlığımıza devredilen İzmir Teknik Okulu, İzmir T 
Elâzığ Teknik Okulu, İstanbul - Yıldız Teknik Okulu Oditoryum, Ankara MEB M 
tör Eğitim Merkezi, Denizli, Yozgat, Elâzığ Ticaret liseleri ile diğer ticaret liseleri, 
Antakya, Balıkesir, Adapazarı, Edirne, İzmir Kız enstitüleri ile diğer illerdeki kız ens 
Bolu - Düzce, Ankara Abidinpaşa, Zonguldak, Ereğli Sanat enstitüleri ile diğer illerdek 
mek üzere teklif edilmiştir. 

22.835 Meslekî teknik öğretim yapılarında görevli teknik elemanların ücretlerinin ödenebilmes 
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22.836 (Meslekî teknik Öğretim yapılarını denetlemekle görevli teknik personelin geçici görev yolluklarının 
miştir. 

22.837 1969 yılında yapımı bakanlığımıza devredilen İzmir Resim ve Heykel Galerisi, İstanbul Güzel 
onarımı ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Türk Filim Arşivi binası inşaatlarına sarf edilmek ü 

22.838 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.839 
22.841 Yaptırılan Siirt, Eruh -Ağrı -Tutak, Bitlis - Mutki, Diyarbakır -'Kulp, Erzincan- Tercan, Erzurumı 

Gaziantep - Yavuzeli, Hakkâri - Beytüşşoibap, Mardin - Mazıdağı, Sivas - İmranlı, Erzincan - K 
celi - Pülümür, Urfa - Viranşehir, Van - Geviaş Yatılı Bölge İlkokul inşaatlarına sarf edilmek ü 

22.842 Yatılı bölge ilkokulları inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin ödenebilmesi için tek 
22.843 Yatılı bölge ilkokul inşaatlarını mahallerinde denetlemekle görevli teknik personelin geçici göre 

için teklif edilmiştir. 

22.851 Ankara Yüksek öğretmen Okulu, Zonguldtak, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Kastamonu, Tekirdağ 
riz, Kırklareli - Kepirtepc, Ankara Atatürk Öğretmen okulları ile diğer illerdeki öğretmen oku 
Enstitüsü, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, İstanbul Eğitim Enstitüsü, İzmir Eğitim Enstitüsü 
ki eğitim enstitüsü inşaatların a sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 

22.852 Öğretmen okulları inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin ödenebilmesi için teklif ed 
22.853 Öğretmen okulu inşaatlarını mahallinde denetlemekle görevlendirilen teknik personelin geçici g 

mesi için teklif edilmiştir. 

22.854 
22.855 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif (olunmuştur. 
22.856 
22.857 Bursa - Gemlik, Hasanağa Köyü, Bursa - Gemlik Karaali Köyü, Çanakkale, Konya - Beyşehir G 

kara Gençlik Kültür Merkezi, İzmir, Bolu - Aladağ, İsparta - Eğridir İzcilik Eğitim Merkez 
üzere teklif edilmiştir. 

22.858 'Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü inşaatlarında görevli teknik personelin ücretlerinin öd 
miştir. 

22.859 Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü inşaatlarını mahallinde denetlemekle görevli teknik perso 
rının ödenebilmesi için teklif olunmuştur. 

22.861 350 sayılı Kanunla yapımına devam edilen İstanbul Opera Binası inşaatının ikm'aline çalı 
teklif edilmiştir. 
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22.862 Opera inşaatının yapımı ve kontrollüğü! sırasında çalıştırılacak teknik personel üc 
22.863 istanbul Operası inşaatının yapımı kontrollüğü ve kabulü miaksadiyle merkezden İ 

dan merkeze celbolunaıı elemanların geçici görev yollukları karşılığı olarak teklif edi 
22.871 Antalya Müzesine sarf edilme k üzere teklif edilmiştir. 
22.872 Maddenin muhafazası için (1 ) lira teklif edilmiştir. 
22.873 
22.874 1969 yılında yapımına başlanan muhtelif illerdeki kütüphane inşaatlarına sarf edilm 
22.875 1969 yılında yapımına başlanılan muhtelif illerdeki kütüphane inşaatlarında görev 

karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.876 Kütüphaneler inşaatlarının yapımı, kontrollüğü ve kabulü maksadiyle merkezden ta 

elemanların geçici görev yollu ğu olarak teklif olunmuştur. 
22.877 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.881 1967, 1.968 ve 1969 yılında 'başlanılan ve 1970 yılına sirayet eden (iire-suıı, .Denizli, Afyon 

raan, Kastamonu, Tokat, İsparta- Eğridir, İzmir - Menemen, Muğl'a - Dalaman, Kars - İğd 
meslek okulu inşaatları ile Kars- Arpaçay, Ankara, İsparta, Malatya, hayvan sağlık merk 
(edilmiştir. 

22.882 Tarım Bakanlığına ait okul inşaatlarımda görevli bulunan teknik personelin ücretleri kar 
22.883 Tarım okullarının inşaatlarının yapımı, kontrolü ve 'kabulü sırasında merkezden taşraya g 

teknik personelin geçici görev yolluğu olarak telklif olunmuştur. 
22.884 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.885 İnşaatları devam etmekte olan Sağlık Bakanlığına ait Kayseri, Eskişehir, Aydın, Hurdur, 

Çevre Sağlık Koleji inşaatlarının ikmali için teklif edilmiştir. 
22.886 Devam eden sağlık :koleji ile ebe Okulları inşaatlarında vazifeli bulunan teknik personelin 

tir. 
22.887 Sağlık koleji inşaatları ve köy e'be o>kulu inşaatlarının yapım, kontrollük ve kabulleri sı 

taşradan 'merkeze eelbedileıı teknik personelin geçici görev yollukları karşılığı olarak tek 
22.891 Maddenin 'muhafazası için (1) lira teklif oiunlmuştur. i!/*-
22.892 Bitlis, Artvin, Kayseri ve An'kara - Çubuk Halk Eğitim Merkezi inşaatlarına sarf edilmek 
22.893 Halk eğitim merkezi inşaatlarında görevli teknik personel ücretlerinin ödenmesi için teik 
22.894 Halk eğitim -merkezi inşaatlarının mahallinde denetleme'kle görevli teknik elemanların geç 

teklif olunmuştur. 
22.895 Ankara Jandarma Subay Okulu ek inşaatına sari' edilmek üzere telklif olunmuştur. 
22.911 527 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ihale edilip 1970 yılma sirayet eden Sağlı'k ve So 

rumları) inşaatlarının 1970 yılı ödeneği 'karşi'lığı olarak teklif edilmiştir-. 
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22.912 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı inşaatlarında görevli teknik personel ücretleri karşılığı olarak 
22.913 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı inşaatlarının yapım, 'kontrol ve kabulleri esnasında merkezden t 

merkeze celbedilen teknik personelin geçici görev yollukları 'karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
22.914 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.921 Maddenin muhafazası için (1) lira tok lif olunmuştur. 
23.111 Balıkçı limanları inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satınalınmaları ve 'büyük onarımları 
23.511 Demiryollar inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satınalmmaları ve büyük onarımları karşılı 
23.512 Demiryallar inşaatlarında kullanılmak üzere üç kişilik 4 aded 4 X 4 arazi pick - up satmalınması için t 
23.513 Demiryolları inşaatlarında 4/10105 sayılı Kararname gereğince ('ılışan makina teknik personelleri ü 

teklif olunmuştur. 
23.521 Limanlar inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satmalınmaiarı ve onarılmaları için ve proje 

olunmuştur. 

23.522 Limanlar inşaatlarında, kullanılmak üzere üç kişilik 2 aded 4 X 4 arazi pick - up satmalınması için t 
23.523 Limanlar inşaatlarında 4/10195 sayılı Kararname gereğinoe çalışan makina teknik personelin ücretle 

olunmuştur. 
23.531 Hava meydanları inşaatında 'kullanılmakta olan maldna ve teçhizatın tamire muhtaç olanlarının büyü 

rımlar sırasında lâzım olacak yedek parçaların s'atmalınması, lüzumu halinde yeniden alınacak makin 
re teklif olunmuştur. 

23.532 Tertibin muhafazası için (1) lira teldif olunmuştur. 
23.533 Sabitleştirilmiş, hareketli ve taşınabilir makina, teçhizat ve taşıtların onarımlarında çalıştırılan teknik 

olarak teklif olunmuştur. 
23.611) 
23.612) Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
23.622) 
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32.000 32.131 Gebze - Ariıiye hattı için 
Tatvan - Van - İran hudut hattı için 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattı için 

Lira 

750 000 
750 000 

1 500 000 

Samsun - Gelenıen demiryolu iltisak hattı için 

32.132 Limanlar ve iskeleler inşaatı için 
Balıkçı limanları inşaatı için 
Turistik limanlar inşaatı için 
Tuzla tersanesi inşaatı için 

4 000 000 

7 000 000 Lira teklif olunmu 

2 900 000 
600 000 

2 100 000 
+ 45 000 000 

20 600 000 Lira teklif edilmi 

34.000 

35.000 

36.000 

32.133 Geçen yıllarda yapılan istimlâklerin tezyidi bedel dâvaları netieelendiikçe ödenmesi zaru 
programa dâhil yatırımların arsa tevsii ve tadilleri gibi hallerde zaruri istimlâk bedelle 

32.134 Yeşilköy Hava Limanındaki PTT tesisleri, Trabzon VOR binaları ve meydan tevsii için 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

32.200 Tertibin 'muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
34.420 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
34.720 Her yıl 'bu ödenek yardım, olarak sarf edilmekte hulunduğundan 1970 yılında da ayne 
35.710 Bu maddeye mevzu ödenekten istifade etmek üzere halen Bakanlığımızda 740 maaşlı ve 

dun % 60 ı 444 yapmaktadır. Senede 230 gün ve her (^ün için 125 kuruş yardım hesab 

dan borçları 
36.310 Tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
36.320 1969 ve daha evvelki yıllarda ödlendmermiş ve zaman aşımına uğramamış 
36.700 Tertibin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
36.900 Mersin Liman inşaatı dolayisiyle tahakkuk eden ve 11 . 5 . 1969 tarihli Paris Anlaşmas 

isabet eden (2 239 522,72) Holânda Florini konsolide borç karşılığı olarak' teklif olun 
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TİCARET BAKANLIĞI 

ü E R E K ç E 

Ticaret Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçe teklifi (A/ l ) cari harcamaları (37 000 000) lira, (A/3) sermaye; teşkili 
(1 237 347) lira ki toplamı (38 237 347) liradır. 19(69 yılına nazaran cariden (799 548) İra, sermaye teşkili ve transf 
lira ki (969 398) İra noksanı lile (38 237 347) lira olup % 1.020 oranındadır. İzahat aşağıdadır. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kamın gereğince ayda (1 OOO) lira hesabiyle bakana verilmesi gerek 
rak (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Ctenel idare aylıkları : 
3656 sayılı Kamına Ibağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapıkriası ha 
3614 sayılı Kuruluş Kanunu ok've tadilleri bulunan 6973, 6994, 79, 107, 108, 294, 924,925 sayılı ka 
579 olup 46 adedi L işaretli cetvele dâhildir. Böylece bakiye kalan ve aşağıda dereceler itibariyl 
kadir onun yıllık tutarı (4 899 600) liraya 1.2.3. üst derece aylığı alanların farkı (979 800) lira, in 
lolan (2 056 784) liranın ilâvesiyle geJçen seneye nazaran (45 566) lira fazlasiyle (7 937 190) lir 
Bakanlığınca rakamın küsuratı olarak (136 190) liranın tenlziliyle böylece (91 624) lira nokısaniyle 
miştir. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 42 13 Kadroların) tutarla F 

1 750 1 500 1 250 l! 100 950 800 70O 600 500 450 400 350 Yekûn L. C. Bakı. 1. aylığı 12. ayl 

21 21 55 44 38 37 41 39 30 24 18 372 296 850 31 562 
_ — — 2 .1 4 6 1 3 3 — 20 12 150 145 

'21 21 55 42 37 33 35 38 27 21 18 — — 352 + 284 700 3 416 

49 500 594 



+ 123 
32 

155 
54 

+< 210 
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11 432 137 

650 000 7 800 

12.111 Dış kuruluş aylikları : 
5102, 302, 925 ve 1173 sayılı Kanunlara bağla cetvellerde yazılı 79 kadromun 'dereceletti itibariyle m 
"üzere merkez aylık tutarları (78O1 OOO) lira olup 1, 2. 3. ülst »derece tutarı ve % 35 zamları ile Dış m 
(7 257 804) lira tutmakta olup geçen seneye nazaran (949 294) lira fazladır. Bu fazlalık 1.2.3. üs 
13201 sayılı Resmî Gazetede münteşir 1173 sayılı Milletlerarası münasebetierin yürütülmesi ve koo 
nun ile 'Ticaret Bakanlığı kadrolarına eklenen 6 kadronun farkından 'mütevellittir. 

Kadroların tutarla 

1 750 1 500 1 250 1 100 950 800 700 000 500 Yekûn 1. Aylığı 12. A 

12 10 11 10 10 17 79 65 000 780 

14 800 177 

79 800 957 
27 930 335 

107 730 1 292 
497 087 51 965 

604 817 7 257 

12.150 819 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanuna göre ödenen avanis için 'açılmış olan 'bu ımaddeye geçen Seneki gibi (1) lira ödemek 
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12.211 Genel idare hizmeltliler ücreti : 
Müfredatı aşağıda gösterildiği üzere 1969 yılımda nıevcult I). Cetveli (kadrosuna. 10 ade 
'olmuştur. iSoın durumdia mevcut 10 aded (250) Mrialık kadronun (300) İkaya çııkjarılma 
intibak durumlarının aşağı miktarda olması bakımından 'bilhassa ıgeçcın s en eki rakama 
kadroların (300) -e çıkarılması sonucu (6 124 560) İka/lıik ödeneğe ihtiyacolduğu hesap 
fisi mümkün iolduğunldan ödenek miktarı artırılmamıştır. Kadro ınıüfredatı aşağıda göst 

12,000 12.211 1750 1500 1250 1100 950 800 700 600 500 450 400 350 300 Aded 

— — — 1 — 0 11 14 20 24 34 8 12 430 

1 1 3 4 1 •> 6 5 o 1 2 — — 29 

1 •> 5 
; 

1 9 17 19 

5' 

22 

4 

25 

6 

36 

23 

8 
1 

5 

12 

24 

159 

67 

1 1 •> 5 
; 

1 9 17 19 

5' 

22 

4 

25 

6 

36 

23 

8 
1 

5 

12 

24 

159 

67 — 

1 •> 5 
; 

1 9 17 19 

5' 

22 

4 

25 

6 

36 

23 

8 
1 

5 

12 

24 

159 

67 

2 o 42 25 44 94 38 46 40 8 1 11 40 394 

'3 42 25 44 94 38 51 44 14 24 46 64 461 

45 30 45 103 55 70 66 39 60 24 76 620 
= = = = = = = ===== = = = = = , = = 
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98 480 
510 380 

—— 

500 

509 880 
12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : 

Dış kuruluş hizmetliler ücreti tutarları 1 . 8 . 1966 tarih ve 778 sayılı Kanunla, yabancı memleketlerd 
bi uyruklu olanlara almakta oldukları kadro ücret tutarlarının, Türk uyruklu olanların 7244 ve 263 s 
sinde yurt içi zıaJmlı ücret tutarlarının bulundukları memleketin ekonomik durumu nazara alınarak 3 
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 1967, 1968 yılları bütçe kanunlarına bağlı (R) işaretli cetvelde bu 
'1969 yılındaki (R) cetvelinde bu hükme ilâveten Amerika Birleşik DeıVletlerinıde çalışan Türk uyruk 
yetkisi verilmiştir. 

1. aylığı 12. aylığı İzahat 

1 3 10 11 13 38 23 750 285 000 Kadro tutarları 
— 61 886 742 635 5 ve 3,5 kat tutarı 

85 636 1 027 635 
61 735 Farka düşüldü 

85 575 1 026 900 1970 ödeneği 

12.270 Teknik personel ücreti : 
4. 10195 sayılı Kararname hükülmlerin'e tevfikan Teşkilâtlandırma Greneıl Müdürlüğünce istihdamı 
Personeli için 1969 yılında bu madde açılmış, (1) lira ödendk konulmuştur 1970 yılı için Maliye B 
('250 000) lira ödenek kabul edildiğinden böylece geçen seneye nazaran (249 999) lira fazlasiyle (2 

12.280 işçi ücreti : 
İllerdeki pamuk teşkilâtı tasnif lodalarında çalıştırılan yevmiyeli nümuneci işçilerin yıllık yevmiye 
senelerdeki harcamalar göz önünde tutularak geçen seneye nazaran (5 000) lira noksaniyle (20 000 
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12.310 Çocuk zammı : 
5049 sayılı Kanun ile aylıklı ve daimî ücretli memurlara her çocuk için ödenmesi gere 
(67 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun ile çocuğu dünyaya gelenlere maktoıan 200 lira doğum yardımı ve 
göz öınünde tutularak geçen senelki gibi (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunum 7 nci maddesi ile kabul lolunaın /ölüm yardımlarını karşılamak üz 
edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla muaddel 9 ncu maddesi ve buma müsteniden ç 
13.277 sayılı Resmî Gazete'de neşrolunan 18 . 7 . 1969 tarih ve 6 - 12.105 sayılı yönetme 
mak dizere geçen seneye nazaran (125 000) lira fazlasiyle (200 000) lira teklif edilmiş 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince rakımı 1 500 ve daha yukarı bulunan 
karşılamak üzere bu gibi yerdeki memur adedinin artmış olması sebebiyle ıgeçen 
lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Emekliliğe tabi 1 270 aded aylıklı ve ücretli kadroların '% 35 zam dahil kadrp tutarın 
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 13.129 saydı R 
nunun Ek Madde 4 ile kurumlardan alınmakta ıolan % 6 nisbetindeki karşılıklar % 1 
kanlığınca (1 102 .393) lira bu maddeye aktarılmıştır. Bilhesap % 14,5 miktarı (2 871 
kanlığınca (2 500 000) lira (olarak kabul edilmekle .geçen seneye nazaran (1 497 824) li 

12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Pamuk stamdardizasyonu işlerinde çalıştırılacak işçilere .verilecek ücretler için İşçi 
lira ve 12.270 nci Teknik Personel ılicreti maddesine (250 000) lira ödenek konuldu 
ücretlere karşılık tşıçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim için de (215 000) lira ki, geç 
sıyla (28 000) lira «denek teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Kalkınma iplânı ve yıllık programlar dairesinde ihracatın (geliştirilmesi ve düzenlenm 
çalışan personele 933 sayılı Kanun-gereğince 17 . 10 . 1968 «tarih ve 6 - 10825 sayılı Bak 
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tin tanzim, idare ve murakabe siyle ilgili olarak alınacak kararlar ıgöz önünde bulumdurulmak 
22 nci maddesi ıgereğince istihsal olunacak kararnameye tevfikan bakanlıkça çalıştırılacak per 
ücretlerini ^karşılamak üzere ,geçen seneye nazaran (175 000) lira fazlasiyle (475 000) lira tekl 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Bakanlığımızda her yıil yabancı dil sınavına girenlerin adedi artmalktadır. 3656 sayılı Kamunun 
ce ödenecek ikramiyeyi karşılamak üzere geçen seneye nazaran (1 500) lira fazlasiyle (6 000) lir 

12.710 Temsil ödeneği 
7287 sayılı Kanuna göre aylık (350) liradan müsteşara verilmesi gereken yıldık (4 200) lira tekli 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yapılacak tâyinlerde yolluk masraflarını karşılamak üzere vâki harcamalar göz önünde bulundu 
(13 000) lira ınoksaniyüe (25 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
'Tek balya kontrol sisteminin uygulanması ve ıgerekse diğer geçici görevler için gecen sene konula 
feten 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci maddesine göre, Ticaret Bakanlığı, kooperat 
merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin Genel Kurul toplantılarında temsilci bu 
lantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılıp devam edeceği hükme bağlandığından bu toplant 
yol masraflarını karşılamak üzere tıoplu olaralk .geçen seneye nazaran (860 000) lira fazlasiyle (55 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçidi görev yolluğu : 
1970 yılı içinde de yabancı uzman geleceği bilinmediğinden maddenin muhafazası için (1) lira tekl 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetveliyle kadro a 
50 ve 45 lira üzerinden müfettişlere yolluk verilmektedir. Mevcut 36 müfettiş kadrosuna göre ge 
dışına tetkik ve inceleme için gönderilmekte idi. Bu sene 5 müfettiş gönderileceğinden böylece k 
(467 775) lira, yol masrafları (31 000) lira ki hepsi (498 775) lirayı bulmuştur. Küsuratı düşülme 
ran (5 120) lira fazlasiyle (490 000) lira teklif edilmiştir . 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
12 aded akaryakıt kontrolörünün müfettişlerde olduğu gibi günde 45 lira üzerinden yolluk ve yol 
ve ölçüler kontrolörlerinden 52 aded ihracat kontrolörünün yevmiye ve yol masraflarını karşılama 
(37 750) lira fazlasiyle (242 000) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Ölçü ve ayar teşkilâtı ile, pamuk standardizasyonunda tatbik olunacak tek balya kontrol ve tasnif 
personelin tabi tutulacakları kurs yollukları ve Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünce bilhassa 11 
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(gereğince sayısı artan kooperatiflerin rantabl bir şekilde çalışmalarını teminen gerekli 
usullerle yürütülmesini sağlamak üzere çeşitli şekilde (Seminer, kurs ve çeşitli filimler g 
lunulması gerekli bulunduğundan geçen seneye nazaran (40 434) lira fazlasiyle (87 934 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline dair 7351 sayılı Kanun ve 6/1214 sayılı v 
Gazetede neşrolunan 18 . 7 . 1969 tarih ve 6/12105 sayılı Yönetmelik gereğince personel 
geçen seneki gibi (2 000) lira teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Yurt dışı kuruluşları için ticaret müşavir, ticaret ataşe ve muavinleriyle kâtipleri kadro 
larından sonra 32 yabancı memleketin 36 ilinde görevlendirilen 76 aded personelin nakil 
mıştır. Gerek bu münhale yapılacak tâyin ve gerekse 1970 yılı içinde yapılan tâyin 
(15 000) lira noksaniyle (650 000) lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Kongre ve konferans dışında yabancı memleketlerde yapılacak tetkilkat ve tek balya ko 
derilecek elemanların yolluk ve masraflarını karşılamak üzere öteden beri konula gelen öd 
giler maddesi ödeneğiyle hem sergi masrafı ve hem de sergiye gönderilen personelin y 
16.380 nci madde ödeneğinden serbest bırakılma talebine ait Maliye Bakanlığının 19 . 
Md. 111121 - 2 - 9619 sayılı cevabi yazılariyle, ödenek serbest bırakılarak (R) formülünde 
yolluklarının karşılanmasına cevaz veren bir hüküm bulunmadığından yol giderlerinin bu 
G. G. yolluğu maddesinden karşılanması gerektiği vâki talep üzerine ikinci defa ge 
sayılı cevabi yazı ile, ancak Osaka Fuarının yolluklar dâhil bütün giderleri karşılıkları 1 
sebebiyle Osaka Fuarına münhasır olmak üzere yollukların 1969 yılı için 16.380 nei ma 
edilmediği bildirilmiş, Sayıştay 2 nci Dairesince bu hususta ittihaz olunup 8 . 8 . 1969 
kanlığa gönderüen 4 . 9 . 1969 tarih ve 5162 sayılı Karariyle de fuara gönderile cek perso 
karşılanmasının gerektiğine karar verilmiştir. 
Bu sebeple fuar yolluklarını da karşılaşmak üzere geçen sieneye nazaran (605 000) lir 
tir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketleırdjeıki ticaret müşavir ve ataşelerimizin bulundukları yerler duşu 
lertin ticari ve sınıai merkezlerini. görüp icabıeden temas ve (incelemeleri gereği -gibi yapa 
zaran (5 000) lira faz'l asliyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 
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12.000 12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığıımazla ilgili konularda tetkikat yapmak üzere öteden beni yabancı ımemielketlere gönder 
ne 1970 yılı içinde 5 müfettiş gönderilecektir. (240) lira gündelik üzerinden 360 gün hesabiyle bi 
lira, (3 600) Mra da yol masrafı ki (90 000 X 5 = 450 000) liraya) ihtiyacolduğundan böylece g 
lira fazlıasiyle (450 000) lira teklif edilmişti.'. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince Dış Ticaret Dairesi elemanlarının yetişmesi için yabancı 'memleiketlleırd 
lanan buralardan yolluik 'kifayetsizliği sebebiyle istifade edillemcmektedir. AID ve diğer beynelm 
hükümetler tarafından sağlanan bu: tJl ardan, bilhassa Clhracatm geliştirilin esi, standardizasyon v 
tliiade edilerek, memurlarımızın bu konularda yetiştirilmesine çalışılmalktadır. Bu bursların bilr ıkıs 
diya gibi uzak ülkelerce verilmesi ve nakil vasıtası ücretinin bu ımıemleketilerce (karşılanmaması dolay 
edilebilmesi için bu madde ödeneğinden yaırarlandamamaktadır. Gıeıreik bundan: yararlanmak ve ge 
reğince 12.834 (madde 'gerekçe sıinde açıklandığı üzere kooperatif çilerin, yurt dışında da eğitimler 
çen seneye nazaran (76 250) ldrıa fazlasiyıle (100 000) lira teıklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1970 imali yılı içinde GAAT, UNCTAD, AEK,, FAO, OEE, OECD ve RCD gibi beynelmilel teşekkü 
zi de ilgilendiren toplantılara Bakanlığımızdan termsiilcileır IkatDİİmıası, bilhassa UNCTAD Rrefe 
pacağı asgari 4 toplantıya Balk anlığımızdan en az blir kişinin 40 - 60 gün iştiraki ve diğer top 
iştirak edilmesi zaruri bulunduğundan geçen seneye nazaran (22 500) lira fazlasıiyle (450 000) 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtıımlızın kırıltasiye alımları ve giderleri ühtıiyacmı karşılamak üzere geçen 
fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımıları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını (karşılamak üzere geçen seneye 
siyle (90 000) lira teklif edilmiştir. / 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın demirbaş ve döşeme ve bunların alım ve tamirlerini karşi'lamak ü 
(7 500) lira fazlasiyle (150 000) I r a teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bu madde ödeneğiyle yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete alınmakta, Anadolu ve İKA Ajanl 
jonktür dergisiyle haftalık haberler, ihracat, enformasyon bültenlerinin baskı, toksiir, klişe ve 
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tür ve yayın müdürlüğünce çıkarılan haftalık bülten için satmaılnmn ofset makinasının 
kep ve sair malzeme berelilerimi karşılamak üzere geçen seneye nazaran (6 500) (lira fazl 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığın 'işgalindeki bina ile, Bakanlığa bağlı dairelerin bir kısmı ayrı ayrı binalard 
mızın yakacaklarını karşılamak üzere geçen seneye nazaran (2 500) lira no'ksamiyle (14 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
î l Mzjmıe)tleırfi için giyim verilmediğinden, imerlkez hizmetliileriyle pamuk standartlarınd 
pantolon harcamalarını kargı lamalk üzere geçen seneye nazaran (13 425) Üira fazlasyl 

13.190 Diğ'er alımlar ve giderler : 
13.110 - 13.160 ncı maddelerden karşıllanamıyan zil, telleri,, reskontak paletleri ototip po 
nıaratör vte bu ikabîl tamirler karşılığı olarak geçen ıseneye nazaran (11 500) lira fazlas 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlığın şehir ve içme su ihtiyacını 'karşılamak üzere geçen seneye nazaran (2 000) l 
miştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Yeni kurulaıı ve kurulacak olan bölge müdürlükleri ile iller teşkilâtı ve merkezin temiz 
seneye göre (6 250) lira faızlasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Malzeme fiyatlarının yükselmesi ve elektrik sarfiyatının artması dolayısiyle Bakanlık ve 
rını karşılamak üzere geçen seneye nazaran (24 500) lira fazlasiyle (110 000) lira teklif 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık bahçe teşkilâtı genişlemiş ve çiçek seri yaptırılmış olduğundan geçen seneye gör 
lif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.120 - 13.240 ncı maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili kınlan camlar, sicil 
güneşlik starları, marangoz malzemesi, iamfbalâj kerestesi, hassas ölçü aletlerinin İş Bank 
gibi harcamalar için geçen seneye nazaran (6 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilm 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Bakanlık teşkilâtının genişlemesi ve iş hacminin artması, kooperatiflerin çoğalması, muhab 
verdiğinden geçen seneye nazaran (17 500) lira fazlasiyle (160 000) lira teklif edilmişti 
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13.420 Telefon giderleri : 
Telefon tesislerinin günden güne tevsi edilmesi, iller teşkilatımıza telefon verilmesi neticesi kâfi gel 
zaran (18 250) lira fazlasiyle (175 000) lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
1970 te kurulacak teşkilâta gönderilecek malzemeler ve İstanbul teşkilâtının 4 neü Vakıf Hanının 3 
lında yapılacağından (1 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt ve işletme ve onarma giderleri : 
Yurt içi vazife gezilerinin artması dolayısiyle işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere geçen 
fazlasiyle (18 000) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Müsteşarlık binek, ve diğer hizmet binek arabasiyle Frankfurt AID den parasız verilecek station 
nin yıllık (6 00ü) lira masrafı hesabiyle geçen seneye nazaran (1 200) lira fazlasiyle (24 000) lira t 

13.610 Kira bedeli : 
1968 yılı kira masrafı kesin hesa'bı (583 132, 62) lira olmuştur. 51 il ve ilçede tenkil Atımız mevcuttu 
bütçe hazırlıkları sırasındaki kiraları (607 527,62) lira. olarak belli edilebilmiş, İstanbul teşkilâtın 
tma taşınma işlemi 1970 yılına kalmış, kira farkı (.177 400) liradır. Ankara'daki teşkilâtımız dağ 
lanması için mutabık kalman bina kira farkı için (80 000) liraya ve Erzurum bölge teşkilâtı kiras 
tırmak istiyenlerin açtıkları dâva lamı neticelenmesi İndinde ödenecek farkları karşılamak üzere ge 
lira fazlasiyle (915 000) lira tekili edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
13 . 8 . 1966 tarih ve 6/6851 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Yönetmelik gereğince Merkez 
deki binaların yangından korunma, malzemesinin temini için geçen s,eneki gibi (238) lira teklif edilm 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler : 
(jenel Muhasebe Kanununa. FAi 3225 sayılı Kanunini 3 neü maddesi gereğince açılan bu maddeye ge 
edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 113 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayanılarak çıkarılan 5 . 6 . 1964 tarih ve 6 — 3150 sayılı 
gerektirdiği giderler için geçe n seneki gibi 1 lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Artan kooperatif sayısı dolayı siyle bunların rantabl bir şekilde çalışmalarını teminen gerekl 
ması ve muhasebe işlerinin teknik usullerle yürütülmesini sağlamak üzere çeşitli şekilde sem 
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gösterilmesi, kooperatifçilik eğitiminde bulunulması için gerekli harcamala rı karşı 
(35 500) lira fazlasiyle (45 000)') lira teklif edilmiştir. 

14.580 iSu ürünleri tegkilâJtlanma ve araştırma giderleri : 
Su mahsullerinin muhstahsıllarınin kooperatif kurmalarını sağlamlak ve İm alanda m 
gerekli incelemelerde bulunmak, körfez ve iç. sulardaki su ürünlerini ıslah, daha 
kânlarının araştırılması, hastalıklarının teslbit ve önlenmesi, su ürünlerinin mevsi 
ması, körfez ve civar deniz sahaları dip balıklarının besinlerinden birini teşkil eden 
lucanlarının ve bunların dip balıklara olan münasebetlerinin incelenmesi, iç sulardaki 
balık yetiştirme ameliyesinde de faydalanılan tatlı su gastropotlarmm tetkik edilmel 
tihsalimizin artırılması için yapılacak araştırmalar giderlerini karşılamak üzere gec 
siyle (50 000) lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.861 Dış kuruluşlar büro giderleri : 
82 yabancı memleketin 36 ilinde dış kuruluş! teşkilâtı 10 . 11 . 1969 tarihi itibariyle 
lerinin karşılanması için. geçen seneye nazaran (65 500) lira fazlasiyle (515 0 0O0) lir 

15.862 Dış kuruluşlar ulaştırma gidenleri : 
32 yabancı meleketin 36 ilinde dış kuruluş teşkilâtı 10 . 11 . 1969 tarihi itibariyle m 
derlerinin karşılanması için geçen seneye nazaran (30 00O) lira noksaniylc (850 0O 

15.864 Dış kuruluşlar kira bedeli : 
Dış memleketlerdeki teşkilâttan 17 memlekette kira ile oturulmaktadır. 196 8 yılı k 
mıştır. 1970 yılında 1.6 ilde kiralık yer tesbit edilmiş, bütçe hazırlıkları arasında Bu 
rulacağından bunların kiraları ile New York'taki kiralık 1 mronun sa hiple ri kiray 
beple bu fark için (54 500) lira ilâvesiyle geçen seneye nazaran (54 500) lira fazlasiyl 

15.867 Dış kuruluşlar ziyafet giderleri : 
32 yabancı memleketin 36 ilinde dıg kuruluş teşkilâtı vardır. Bu maddenin gerektirdiğ 
seneye nazaran (85 000') lira fazlasiyle (275 000) lira teklif edilmiştir. 

15.869 Dış kuruluşlar diğer alım ve giderler : 
Dış kuruluşların geleneksel icabı kordiplomatik ve korkonsüllerin birlikle» hareketi 
ilân ve mahallî hayır kurumlarına yapılacak bağış ve sair giderleri karşılamak ü 
lundurularak geçen seneye nazaran (50 000) lira noksaniyle (140 000) lira teklif 

16.000 16.216 Ölçü ve ayar lâiboratuvarlara malzeme alım ve giderleri : 
Normal ölçü ve tartı aletlerinin şatınalrnması, mevcut normallerle hassas aletlerin 
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maddeler ihtiyacı için vâki harcamalar göz önünde bulundurularak geçen seneye nazaran (1 
lira teklif edilmiştir. 

16.226 Ticari tahliller ve standardiz asyon lâlboratuvarları malzeme alım ve giderleri : 
iMeveut1 ve yapılacak standartlara mütaallifc tecrübe ve tahliller için nümıune alınmasına ve a 
giderler ve bu hizmetlerle ilgili diğer muhtelif masrafları karşılamak üzere vâki hardamalar 
seneye nazaran (20 000) lira noksaniyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 

16.236 Pamuk tasnif odaları ve lâbora tuvarlan malzeme alım ve giderleri : 
Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları için lüzumlu bulunan makinalardan, vâki tekliften 1 pr 
zının 1970 de alınmasını temin için geçen seneye nazaran (27 250) lira fazlasiyle (260 '000) lira te 

16.360 ihraç malları pazarlama, araştırma ve hizmetleri giderleri : 
İhraç mallarımızın ıplân hedeflerine uygun olarak artırılması, yoğun bir dış pazar çalışmasını 
den solmak özere (geleneksel ihraç mallarımızın dış pazarlarda sürümlerinin artırılması yanında, ye 
kazandırılması ve özellikle ihracatımızın bünyesinin tedricen değiştirilerek yarımıamıuU ve m 
yön verilmesi, aynı zamanda kalite İslahı ile birlikte dış pazar isteklerine uygun evsaf ve 
ihracatta değer artışının sağlanması faaliyet konularının esasını teşkil ettiğinden, yabancı dil 
lanması, yabancı radyo, televizyon ve sinemalarda reklâm yayınları gibi harcamaları karşılama 
ran (110 000) lira fazlasiyle (300 000) lira teklif edilmiştir-. 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
Yunt içinde Özel İdare ve belediyelerce açılacak fuar ve sergilere yardımma'ksadiyle 1964 d 
konulan ödenekleriyle illere yardımlarda bulunmaktadır. 1970 yıllında açılacak fuar -ve ser 
karşılamak üzere geçen seneye nazaran (50 000) lira nolksaııiyle (1500 000) lira teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 
.1968 yılında; 1967 yılı fuarlarının 1968 e sari olarak devamı dâhil 12 fuar için 1968 kesin hesab 
canmış olup, bunun (646 418) lirası fuarlara katılan memurların yolluk ve masraflarına ve (1 35 
masraflarına aittir. 1070 yılında da 10 - 22 fuara iştirakimiz zorunlu olup programa dahil Karaç 
mesafede 'oluşu ve 1009 yılı yailmz fuar masra/flarının (1 700 0O0) lira lolabileceği hesaplanmıştır 
masraflarının 1970 yılında lı2.$53 ıncü maddeye konulmuş olması, diğer yandan/ 1970 yılında işti 
Japonya Osaka Fuarı için bütçemize ödenek konulamaması karşısında 1969 da bu fuar için ö 
lece geçen seneye nazaran (5 190 000) lira ınoksaniyle (1 650 000) lira teklif edilmiştir. 

16.390 İç ve dış propaganda ve tanıtma giderleri : 
İhraç mallarımızın sayılarının artırılması, yeni ihraç maddeleri bulunması, ihraç edilen mad 
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lık sağlanması için gerefkfli araştırma ve yayınlarım yapılması ve cari ihraç mallarının 
.geçen senelerdeki harcamalar göız önünde bulundurularak (37 500) lira noksaniyle (1 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlığın temsili icabeden her türlü giderleri için vâki harcamalara göre geçen se 
(16 000) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
1969 yılında Milletlerarası Ticaret Odasının 3!l Mayıs ilâ 27 Haziran 1969 tarihleri a 
Kongresi, bu teşekkülün 50 nci yıl dönümüne raslamakta (olduğundan bu masrafları ka 
kanlığın ağırlama giderleri için (71 250) lira ki hepsi (356 250) lira ödenek konulmuş 
toplantı olmayıp, yurt dışında Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya ve B. A. Cu 
Birliği, Yugoslavya, Çekoslovakya, Arnavutluk heyetleri ile yapılacak ticaret protokol 
harcamaları karşılamak üzere geçen seneye nazaran (206 !250) lira eksiğiyle, (150 O00) 

16.730 Tören giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan törenlere ilişkin giderl-eri karşılamak üzer 
lasiyle (3 000) lira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
19'69 yılında 1 şahıs asansörünüm yeniden montesi, diğer 1 şahıs ve 1 yüik asansörünün o 
IBakamlılk makamınca kabul edilmediğinden vaktin darlığından ihaleden kaldırılmıştır 

lık binası çatısının aktarılması ve onarılması, mozayikleri çatlamış olan terasın yeniden 
içinde zuhuru muhtemel masraflar için geçen seneye nazaran (115 000) lira eksiğiyle (1 

34.000 34.271 Türkiye Millî Zeytinyağı Komitesi giderleri : (İGEME ye ödenir.) 
Memleketimizin zeytinyağı üretimi ve İhracatı ile ilgili meselelerle iştigal etmek ve ayrıca 
Resmî Gazete) hükümlerini yerine getirmek üzere açılan bu maddeye geçen seneki gibi (50 

34.272 ihracatı geliştirme ve deneme ihracatı için İGEME ye yardım : 
İhracatı güçlük gösteren bir kısım, ihraç anallarının cüzi miktarlarda deneme ihıacatıııın 
için İ G P J M E ye yardım olmak üzere 1968 den beri açılmış bulunan bu maddeye geçen sen 

34.274 ilk tesis ve kuruluş giderleri için borsalara yardım : 
5590 Sayılı Kanunun 33 ncü maddesiyle Ticaret Borsaları ticari ihtiyaçların lüzumlu kıl 
kanlığınca kurulur hükmünü havidir. Bu sebeple yeniden kurulacak borsaların, ilk kuru 
lanmasına yardım ımaksadiyle 1960 tan beri açılan bu maddeye (300 000) lira eksiğiyle ( 
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34.470 Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri, yaş meyva ve sebze halleri ve pazar yerlerine yardım : 
Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri son iki yıl zarfında süratle 'artmış, kooperatif sayısı ve birlik 
Haller Kanununa göre Anlkara'da açılan bu kooperatif lıallerinia diğer şehirlerimizde de açılması iç 
•maksatla açılacak kooperatif hâllerine yardım iein teklif edilen ödenek .Maliyece kabul edilmediğind 
teklif edilmiştir. 

34.761 Beynelmilel ölçüler Bürosuna : 
1782 sayılı Ölçüler Kanununun 23 neü maddesinde, Türkiye Hükümeti Beynelmilel ölçüler Bürosuna 
den âzası bulunduğumuz Beynelmilel Ölçüler Bürosuna aklat olarak ödeneğe!en miktarın 17 . 10 . 196 
leri sırasında, Dışişleri Bakanlığının 17 . 10 . 19G9 tarih ve 750 - 001 - BEYK/2 - 1633 sayılı yazılariy 
altın Franka çıkarıldığı mukabili (42 000) liraya tekabül ettiğinden bu miktar ödeneğin konulması Ö 
T. ve 4 - 830 - 1/22098 sayılı yazısiyle belirtilmiştir. 15u sebeple geçen yıla na.zaran (10 000) lira fazlasiy 
miştir. 

34.762 Nizami ölçüler Bürosuna : 
ol . 12 . 1955 tarih ve 4 - 0440 sayılı Kararname ile merkezi Paris'te olmak üzere kurulmuş olan M 
Teşkilâtına Organizasyon İnternationaie ile Metrologie Legale Hükümetimizin kat İması kararlaştırıldığ 
mız dolayısiyle geçen seneki gibi (5 000) lira teklif edilmiştir. 

34.763 Kalay Konseyine : 
6632 sayılı Kalay Anlaşmasının tasdikine dair Kanun gereğince âzası bulunduğumuz bu teşkilâta yıl 
Sterling olduğu Londra Ticaret Müşavirliğinim 3 . 4 . 1969 tarih ve 12 -1 -140 - 2493 sayılı yazısına 
tarih ve 2769 sayılı yazısiyle bildirilmiştir. Bu sebeple geçen seneye nazaran (.150) lira fazlasiyle (14 

34.764 Akdeniz ilmî Araştırmalar Komisyonuna : 
29 . 11 . 1955 tarih ve 4 - 6236 saydı Karaımame ile, Akdeniz İlmî Araştırmalar Beynelmilel Komisy 
her sene ödenmekte olan (5 000) Fransız Frangı karşılığı olarak geçen seneki gibi (9 196) lira teklif e 

34.765 Zeytinyağı Anlaşması Propaganda Fonuna iştirak giderleri : 
6 - 2284 sayılı Kararname ile onaylanau Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşması propaganda. Fonuna işti 
diye kadar İzmir ihracatçı birliklerince karşılanmakta olan (3 969,75) doların kendileri için büyük b 
yemiyecekleri Birlikçe ileri sürüldüğünden, bu masrafı karşılamak üzere 1969 da açılan bu maddeye 
ra teklif edilmiştir. 
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35.000 35.710 Ticaret Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine : 
Ticaret Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri öğle yemeğine yardım olarak gecen seneye na 
ra teklif edilmiştir. 

M.OOO BORO ÖDEMELERİ. : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Mrtesi yıla devreden veya ertesi yılda tahakkuku 'muhtemel bulunan borçların ödenebilm 
nan ve ödenek olarak konulan (100 000) liranın yarısı 3(UM0 ncu madde olarak !!)70 te 
lira t ek İti! edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Ertesi yıla devreden veya. ertesi ydda -tahakkuku muhtemel görülen borçlar m öd o nebi hn 
bulunan ve ödenek -olarak konulan (.100 000) liranın yarısı iMi.Illü ncu ve diğer yarısı o 
lan 30.320 nci 'madde (ödeneği olaralk teklif edilmiştir. 



— 375 — 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

O E E E K Ç E 

1969 1970 Fazlası Noksanı Fiazla 
Fark 

ıN'Otksıan. 

Fa 
(nok 
hak 

(A/ l ) 
(A/2) 
(A/3) 

847 469 070 
82 560 000 
30 055 805 

860 000 000 
22 253 000 
26 437 425 

114 760 281 

381 620 

102 229 351 
60 307 000 
4 000 000 

12 530 930 
60 307 000 
3 618 380 

iölüm Madde 

960 084 875 908 690 425 115 141 901 166 536 351 12 530 930 63 925 380 51 39 

11.000 11.440 BaJkaJn ödemeği : 
24 . 2 . 1962 tatıilı ve 23 sayılı I-vanumla bakanlara ayda (1 000) lira temsil ödeneği veııilımöktie 'Oildıuğ 
lira ödeınelk konulmuştur. 

12.000 12.110 Aylîikto : 
12.150 

Aylıklar için teklif .edilen ödeneğıiıti 1969 yılıma göre fazllıalıikları, 20 . 5 . 1969 ttlamıh ve 1183 sayılı 
ve taşra teşjkilât ve müesseselerimde çalışan bilûmıulm memıur ve hizmeıtililorle trahom savaş teşkilâ 
cıilarının intibakları hakkındaki Kaımunila, (D) cetveline bağılı ücretli kadrolarım kaldırılarak kanun 
ınnaaşlı memnuniyet kadrolarınım konulmuş oılmasmdamdır. 

12.011 HiamlettMer ücıieti : 
12.229 

Hizmetliler ücreti için teklif edilen ödeneğin geçen yıla maaaram noksanlığı da yukarda sözü edi 
cetveline bağlı ücretilii kadrolarım kaldırılmış olmasından ileri gellmiiştir. 

12.230 üeiçicıi hliamıetililler ticuetlil : 
Geçici hizmetlliler ücretd için, geçen yıl ödeneğimin aynı olanak (1 005 210) lira 'tleiklif edilmiştir. 

12.250 YaJbanicı uizmjaııjlaria yandınucıları ücreti : 
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Anıkarıa Numune Hasltamesii, Hıfzıssıhha Okulu, Sosyal Hizmetler 
nacıalk taşıtların balkım hizmetle nini yapmak üzere Türkiye'de kurulacak teşkilâta gelecek yabancı 
geçen yıl ödeneğinden (369 000) liııa az teklif edilmiştir. 
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12.260 iSözflleşanıeil pien̂ somel1 ücrtettii : 
LAİztuımnı hallinde sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere, ilgili tertiplerden aktarmia yap 
Ikamulimuştîuır. 

12.270 Tdkaaâlk pıeaıs<raıel ücneltS : 
Biajkanlılk teşkilâtıma anit alet ve cihazları tamir edeeelk, atıeilyede ve telkmlk mahiyette o 
inşaat şuıbesıiınıde ve Domaıtım Gemıel Müdürlüğümde çalıştırıiacaik muayyen, ve mnıvak 
iMımya mühendisleri gıiibi teknik personelle ödenecek ücretleri karşılamak üzene geçen y 
ıtelklif edâimliştir. 

12.281 t§iQti üoreitajertiJ : 
12.289 

Aınfcara Anadepo Taminhanıesi ille İsItıaaubuiL Depo Tamirhanesinde istihdam edilen işçi 
ımeıiendelki işçillıeır ve gemıeıl idare hizmıertıieni, yaitaıklı tedavi ikıumım'ları ve verem savaş t 
hizmetleninde, aşı tatbikatı ve aşı istihsalimde çalıştırılacak işçilerim ücretlerime ödenm 
ioılraınımuşttun. 

12.310 Çocuflc zsmrm : 
Aylıklı memurlara her çocuk için ayda (10) lira hesabı ile çocuk zammı verilmekte oürop 
aymıem teklif Oiltm'm.uışitlUir. 

12.320 Boğum yatridımı : 
4598 sayılı Kamunun 5504 sayılı Kamıunlla değiştirilen yedinci maddesinin (A) fıkrası 
lara malktuan (200) lina ödenmektedir. Bıu ihtiyacı kanşılıamaik üzene geçen yııl ödem 

12.330 ölüm yardamı : 
4598 sayılı Kaınıunrain yedinci 'maddesi gereğince, mıemuur olmıyan eşi ile rajcmmrıın ölü 
'veya iki aylık tutarınım ödenımıeısi icabeıtmıektıe olup, bu maksatla geçen yıl ödemeği 

12.340 Tedavi ve cenaze güderleri : 
4598 sayılı Kamumun 7351 sayılı Kamunla değiştirilen dokuzuncu maddesi gereğince v 
netmeliğe göne, 3656 sayılı Kamum esasları dâhilinde aylık alan memurlarla 788 sayılı 
ınium 11 nci ve 6435 sayılı Kamumun, birimci maddesi gereğince açık maaşı alan mjemıurl 
sağlık müesseselerinde yatarak: veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi masrafları ile b 
rı, yönetmelikteki esıasılar daineslnde ve meımiıırun im ensıuıb olduğu daire bütçesinden kon 
ihtiyaçları karşılatmak üzere geçen yıllki gibi (400 000) ılina teklif oikımmuşftfııır. 
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12.350 Yalkıacaik zataumı : 
4178 sayılı Kamun gereğince (1 500) ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli olarak vazifede bul 
laythlk alanlara'' (30) ve 7 - 14 tncü derece aylık alanlara (15) liradan yakacak zammı ödemmjeıkte 
layım olarak (250 000) kra teklif olunmuştur. 

12.370 Emıetol Kösemieği taşıMdları : 
lEnmdkli keseneği karşılıkları % 6,5 dan Jo 14 e çıkartılmış bulunduğumdan geçen yıla göre (29 382 
kıra teklif edilmiştir. 

12.380 tSoisyal ıSigortoaHar kunuimHarı keseneîk vıe prim karşılıkları : 
Çeşitli müoadeile hizmetlerinde çalıştırılacak işçilere İş Kanunu hükümıleri uyarımca işveren sıüaltiyl 
hesaplanarak teklif okımımuştur. 

12.410 Refik Saıydiatoı Mtedöez Hıfzıssıihha Müössıesıesi çeşit! hıizmiefflerli ve Sösytal Hizmıetilier AfkaJdieımiilsi fia 
•Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve şubelerinde mesai saatleri haricinde serum; ve aşı 
hizmetlilerle, Sosyal Hizmetler Aıkademisinde tercümıe ettirilecek telif eserlerdin seçimi işinde çalışa 
için gecem yıl ödemeği (95 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

12.421 YülkSek SağMk ŞûrlaJsı üyeleri huzur ücrieti! : 
1593 sayılı Uımumi Hıfzıssıhha Kamununun 13 mcü maddesi gereğince yılda üç defa toplanan 9 üye 
şûra üyelerime, aynı kanunun 16 inci maddesi gereğince v e r m e k t e olan huzur ücreti iç'kı telkkf edi 

12.422 Kodeks Koamjföyanu üyeleri huşur ücneiti : 
Türk kodeksi hakkımdaki 3 . 3 . 1926 tarih ve 767 sayılı Kanunun 2 mci mjaddesi gereğince Tüıik kod 
yükümlü olımjak üzere teşkil okunan komisyon üyelerine aynı kamumun. 3 mcü maddesi esasları da 
reti için 750 X 15 = 11 250 lira teklif olunmuştur. 

12.423 'Sosyali hizmeitlier dıalmşma (konseyi üyeleri huzur ücreti : 
7355 sayılı Kanumum ikinci maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Dıanışma Konseyi üyelerime her top 
mıialk üzere huzur ücreti ödenmjelkteıdir. Senede bir defa toplaman ve 26 üyeden 'kurulu konsey ü 
26 X 300 = 7 800 lira teikkf olunmuştur. 

12.431 Hıflzıisısıhlhıa Okullu feoıufıemamis ücreti : 
(Hıfzıssıhha Okulunda yapılan halk sağlığı kurslarımın yürütüknesinde, gerök mıemleket içinden ve 
ıtıelerden cLavet edilecek ve komferiaınslarüia, milletlerarası, seaminere katılacak kimselere verilecelk 
'çem semeki gibi (70 000) lira teklif edilmiştir. 

12.432 Sosyal! Hilzınetiler Aikaldeanaisi vıe akıuıliu tantaaris ücretti : 
ISoısyal Hiamıetlıer Akademisinde verilecek konferanslar için geçen yıl ödemeği aynen teklif edilmişti 
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12.433 Diğer otauMlar feonferians ücreti : 
IMJesileJkî Ikoıniu'laırda yurt içimde ve dışımda komfe-ramıS vermıek üzere, davet edilec'efcleriın 
-teklif ediılmjiştir ki, geçcım sıeınıenliln aynıdır. 

12.441 ıSosyıall Hizımıeıtılier Albaldıetmülsli ve .cikaUnı d e m ücrieıti : 
iSıosyıajl Hizlmıetler Akaıdemjisi öğiicnimeınllıiğıinıe kadro kifiayieıtsiizliğd sebebiyle öğretmem 'tây 
ler, başka fakülte ve yüksek okullardaki öğretim üyelerime elk ders olarak veriılmjelkte 
hesaplamamak 2 100 X 20 = 42 000 lira teklif edilmiştir. 

12.442 Düğer i&ağMc olkulan dens ücreti' : 
ıGıerefc sağlık okrulllaranıda ve gerekse sağlık kolejllerimde asıl öğretmen kadrolarımın kif 
ücretle öğretımjeın tuıtıulaırak doldurulmaktadır. 1970 yılımda da 1969 yılımda olduğu gibi 
rak (2 102 700) lira teklif olunmuştur. 

12.000 12.510 Eık görev tazminatı : 
4-690 saydı Kanun gereğince tabipler 2 meslekî, veya biri idari ve diğeri meslekî olm 
deruhde edelbilmıektedirler. 
4644 saydı Kanunun 9 meu maddesi ile idari vazife deruhde edenlere verilen munzam 
cadele teşkilâtında çalıştırılan başhekimlere, 425 ve 467 sayılı kanunlarla alınan kadrola 
lira teklif olunmuştur. 

12.590 224, 229 ve 472 sayılı kanunlar gereğince veriJle-oek tazminatlar : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, 
200 lira tazminat verilmesi hakkımdaki 229 sayılı Kanun ve mahrumiyet bölgelerinde 
lışacaklar için verilecek tazminatlar karşılığı olarak geçen yıl ödeneği yetişmediğinden 
lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
1970 yılında yabancı dil imtihanına girecek memurlardan altısının imtihan! kazanacağı 
teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince J>akantık AUlsteşan için ayda. (350) lira hesab 

12.811 Sürekli g^örev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde veya dışında bi 
olunacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yev değiştirme masrafı ol 
neği (1 140 000) lira aynen tekli L olunmuştur. 
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12.813 Geçici ^örev yolluğu : 
Sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri ve Sağlık merkezi mensuplarının mıntaka merkezlerinin bulun 
ye hudutları dışında seyahatleri halinde kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanununun muvakkat 
mi hükümleri dairesinde verilmekte olan yel masrafları ve yevmiyeleri karşılığı olarak gecen yıl 
muştu!:'. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi ile yapılan G848 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma 
Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu (UNİOEF) ile Bakanlığımız tarafından mü 
lar için Birleşmiş Milletler ve bağlı teşekküller ve iki taraflı anlaşmalar gereğince muhtelif mem 
eksperlerin memleket dâhilinde yapacakları seyahatlere ait yol masrafı ve bunlara refakat edecek 
ve UNİGEE ile akdedilen teknik yardım anlaşmasının tasdikine dair olan G3G7 sayılı Kanun ile Bi 
lış Teşkilâtı ile akdedilen teknik yardım anlaşması ile bu anlaşmaya ait iki mektubun tasdikine 
ve bu kanunların 2 nei maddelerine göre akdedilen ek tatbikat anlaşmaları gereğince ödenecek za 
avukat masrafları olarak geçen yıl ödeneği (38 000) lira teklif olunmuştur. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
1970 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına lüzum hâsıl olduğu takdirde bunlara vazife icab 
aktarma ile ödenek temini suretiyle k arş da yal ütmek üezre (1) lira teklif olunmuştur. 

12.816 Yo'ÎMk karşılığı verilen tazminat : 
G245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasabaların 'belediye hudutları 
sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören sağlık memurları, sağlık koruyucuları, sıtma savaş me 
ilâçlayıcılarma verilmekte olan tazminatlar karşılığı olup geçen yıl ödeneği (6 175 000) lira ayne 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Sağlık tesislerimizi teftiş ve kontrol eden müfettişlerin yol masrafları ile yevmiyeleri karşılığı olara 
lira teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans görev yolluğu : 
Tıp sahasındaki faaliyet ve gelişmeleri müzakere etmek üzere memleketimizde ber sene tıpla ilgili 
tadır. Bu cümleden olarak 1970 yılında memleketimizde toplanması kararlaştırılmış olan millî mahi 
seminerler için geçen seneki gibi (9 500) lira teklif edilmiştir. 
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12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Hıfzıssıhha Okulunca Ankara dyı şehir, kasaba ve köylerde yapılacak araştırmalarda, n 
sağlık hizmctileri ile verem tedavi provelansmda çalışacak ekiplere ödenmek üzere (20.1 
teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1970 yılnda kursa çağrılacak sağlık personelinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 
yol ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneği (6G5 000) lira aynen teklif edilm 

12.841 Tedavi yollluğu : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilec 
melik gereğince tedaviye gönderilecek memurların yol masrafı için (190 000) lira. geç 

12.8153 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Personelimizin görgü ve bilgilerini artırabilmesi ve sağlık sahasındaki yenilikleri tetk 
larının ileri memleketler düzecine çıkarılması için yurt dışına gönderilecek olanların 
lira teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Ankara .Yüksek İhtisas Hastanesi ile Sosyal Hizmetler Akademisi ve Hıfzısıhha Okulu 
ransçıların yol masraflarını ka rşılıyabilmek için geçen yıl ödeneği (47 500) lira aynen 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Teftiş ve murakabe konusundaki gelişmeleri incelemek ve tatbik etmek üzere yeni a 
edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
(Milletlerarası teşekküller ve iki taraflı anlaşmalar gereğince bâzı hükümetler ve A 
teknik yardım burslarından faydalanılarak yabancı memleketlerdeki yenilikleri tetkik 
yardım kurumlarında tatbik ederek kurumlarımızın ileri memleketler düzecine ç 
yol paraları ile zaruri masraflarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği (95 000) lira t 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
[Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (ÜMİCEF), Dünya Sağlık Teşkilâtı, Merk 
üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerin genel kurul, idare konseyi ve komite 
ranslarına iştirak edeceklerin harcırah ve başka masrafları için (95 000) lira teklif ed 
dır. 



— 381 — 

Bölüm Madde 

12.911 Yataklı kurumlar inceleme geçici görev yolluğu ? 
Yataklı sağlık tesislerinde yatan hastaların mesleki yönden tetkik ve tedavilerinin incelenmes 
kabeye tabi tutulması ve vazifelilerin daha yetkili elemanlarla danışma ve öğretici mahiyette k 
ve ilmî ilerlemeden bilgi edinmeleri, noksan cihaz ve malzemenin tesbiti için vazifelendirilecek 
çen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.912 Çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıklarla savaş görev yolluğu : 
1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu ve Bakanlığımızın teşkilât kanunu hükümleri gereğince 
tabipleri, çevrelerindeki bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele göreviyle yükümlüdürler. H 
hadise yerine ilgililerin gitmesi ve her an çıkması mümkün olan bulaşıcı hastalıkları önleyici t 
sağlığının kontrolü için vazifeli personelin çevrelerini dolaşmaları zorunludur. Aynı zamanda ar 
talıklardan korunması maksadı ile çeşitli aşıların her yaş grupuna zamanında tatbiki için gezic 
tir. Bu hizmetlerin ifası için geçen yıla nazaran (142 500) lira noksanı ile (2 850 000) lira tekl 

12.913 Trahomla savaş geçici görev yolluğu : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ÜNİCEF'le yapılan anlaşma gereğince 1970 yılında trahom savaş faa 
lecektir. Şehir kasaba ve köylere gidecek trahom savaş ekiplerinin yol ve yevmiyeleri için 
teklif edilmiştir. 

12.914 Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 
Frengi savaş teşkilâtı bizzat köylere .giderek hizmeti köylünün ayağına götürmekte ve bu 
ruya frengi savaş teşkilâtı ile ve gerekse mahallî sağlık teşekkülleri personelinin bu hizmet kon 
tedavi istasyonlarında hasta takip ve tedavi hizmetleri için geçen yıl ödeneği (133 000) lira te 

12.915 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu : 
/Sıtma Eradikasyonu teşkilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ile müştereken hazırlanan operasyon p 
21 bölgeler grupu, 61 bölge ve 342 şube halinde çalışmasına devam edecektir. Teşkilâtın çalışm 
gereken direktifleri vermek maksadiyle Dünya Sağlık Teşkilâtı, sıtma ekibi elemanları ile bir 
maktadırlar. Personelin yapacağı normal devri kontrol]ara katılacak olanjlarm tahakkuk ed 
karşılamak üzere geçen yıl ödeneği (1 492 260) lira teklif olunmuştur. 

12.916 Verem savaş geçici görev yolluğu : 
(Dünya Sağlık Teşkilâtı ve (ÜNİÖEF) ile Hükümetimiz arasında girişilen ve halen tatbik edilen 
katına 1970 yılında da devam edilecektir. Gezici ekipler halinde devam eden bu çalışmalar, an 
plâna göre 120 ekiple çalışarak bütün yurt sathında faaliyette bulunacaktır. BCG- merkez teşki 
rama ekipleri, seyyar tedavi ekipleri ve röntgen teknisyenleri halinde çalışmakta olup bu teşkil 
olunmuştur. 
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12.917 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması geçici görev yolluğu : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile akd 
nunun 2 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak aynı fonla akdokınan Ana 
gereğince Ana ve Çocuk Sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık persoleninin yol masrafı 
görevli bakanlık merkez teşkilatındaki uzmanların ve illerde vazifeli memurların vazi 
kasaiba ve köyllerd'c yapacakları seyahatlerde tahakkuk edecek ınaLsırai'ları karşılığı olar 
muştur. 

12.918 Sosyal hizmetler geçici görev yolluğa : 
7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler Hılsıtitlülsliüıliin, çocuk balom, y 
kreş ve günidüz bakım evlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinim yakımdan kontrol ve m 
dinasyon kurulları ile diğer hayır kııi'iım. ve derneklerinin çal ışımalarının incelenmesi iç 
milerin giderleri karşılığı olarak gecen yıl ödeneği aynen teklif olunlmuştur. 

12.919 Guşamla savaş geçidi görev yoluğu : 
Cüzam bakımından andeimik bölgelerde hizmet gören mütehassıs hekim, yar'dnvicı sağlık 
bit edilecek bölgelerde gerek sondaj mahiyetinde ve gerekse lepı-a. tarama muayeneleri 
yollııklayun karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen teklif olunlmuştur. 

12.920 Halk sağlık egiıtöımi, sağlık m'üs&Jer-i ve s'ağlılk istatistikleri geçici görev yolluğu: 
İllerde halk sağlık eğitimi ve istatistik hizmetlerini yürütmdk üzere 981 sayılı Kanun 
aded sağlık eğitim'cisi ve- (67) aded de yaıtdumcı istatistik memuru kaid.rotnı alınmıştır'. 
karşılamak üzere yeniden açılmış .olan bu mad'deye (142 5!00) lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve gederleri : 
'Bakanlık merkez, il ve .ilçe H'iilkjü'm'et tabipliklerime, 1970 malî yılında Devlet M alizeme 
çen yıl ödeneği (294 500) lira aynen teklif olunmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlık Merkez Teşkilâtı ile sağlık müdürİlikleri ve Hükümet tabiplikleri ihtiyacı içi 
çen yıl ödeneği (190 000) lira aynen teklif ıddilmistir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtı ile sağlık .mü'dürl'ülkl'eri ve Hükümet talbipliikloni ihtiyacı olan döşeme 
miri, sefer teçhizatının tamamlanıma'sı için geçen yıl ödeneğinden (201 000) lira noksa 

13.140 Yayın ataları ve güderleri : 
'Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan sıhhi, tıbbi ve sosyal konulanla ilgili eserlerin 



— 383 — 

Bölüm Madde 

.meleri takîlbetmıelk maksaldiyle albone olunan yalbaneı ve yerli dergi ve gazetelerin albone bedelle 
dle haber bülteninin masrafları karşılığı olarak gecen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri ; 
Bakanlığın Fuel - Oil ihtiyacı yıkla (11. 080) ton olup taşra teşkilâtının ihtiyacı da gvçmiş yılları 
mış ve 1970 ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim, adımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtında çalışan çeşitli hizmetlilere elbise, palto yaptırılması ve ayakkabı, 
geçen yıldan (38 840) lira noksanı ile ('62 500) lira teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alım ve -giderler : 
Her hangi bir maddeden 'alınıması mümkün olmıyan çeşitli ve müteferrik ihtiyaçlar 'karşılığında 

13.210 Su giderleri : 
Şehir suyu, içme suyu abone ve diğer .giderler için geçen yıl ödeneği (142 500) lira aynen teklif 

13.220 Temıislilk giderleri : 
Gerek .merkez teşkilâtına ait binaların ve gerekse taşra 'teşkilâtının temizlik giderleri için geçen 
»olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlığımız mcı'kez teşkilâtı ve taşra için geçen yıl da okluğu üzere bu yıl. da (2-66 000) lira te 

13.240 Bahçe güderleri : 
Bakanlık ınvenkez ve taşra teşkilâtının bahçelerine .satınalmaea'k çim tohumu ile alet ve 'edevat kar 
lif edilmiştir. 

13.352 Ifiükümet tahibleri için alınacak 'tıp akitleri ve malzeme güderleri : 
Hükümet tabiblikleırlnin acele tedavi ve tıbbi ımüdahalede kullanacakları alet ve cihaz eksiklikleri 
ği (213 750) lira aynen teklif olunmuştur. 

13.353 1262 sayılı Kanunun 10 nen maddesi tatbik giderleri : 
12162 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince piyasadan satınalınacak ımüstahz'arlar için (9 500 

13.410 Ulaştırma giderleri : 
13.430 * Bakanlık 'binasındaki 500' İlik santralın konuşma ve abone masrafları, UNİCEF1 yardımından gele 

giderleiri ve P.T.T. giderlerini karşılamak üzere geçen: yıldan (173 5001) lira noksanı ile (2 272 500 

1S.510 B&lıanlîik taşıt işletme vs onarma giderleri : 
Maikam otomobilinin bir yıllık benzin, m!otör yağı gibi işletme masrafları ile onarım ıgiderleri 
miştir. 



— 384 — 

Bölüm Madde 

13.520 Bfanet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
1970 yılında 'merkez teşkilâtı hizmetlerinde kullanılacak araçların bir yıllık işletme ve 
(91 200) lira aynen teklif olunmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Sağlık (müdürlükleri ve hükümet ta'bifolikleri işgalinde 'bulunan binaların kirası karşılığ 
üzere ve hastaneye çevrilen sağ-n'k merkezleri ıbımy'ol erindeki hükümet tabibiik!erinin 
narak geçen yıldan (23'5 000) L'ı-a fazlası ile (1 100 000) lira. teklif olunmuştur. 

14.110 G-enel yönetimle ilgili hizmet giûerleri : 
'Hükümet konakları dışında .oturan örgütlerin yanığından korunma giderleri için bu tert 
ile (40 000) ılina teklif olunmuştur. 

14.000 14.341 Güvenlik giderleri: 
14.342 

71216 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ııeu maddesinin (gerektirdiği gi 
ride ihtiyaç vukuunda aktarma veya ek ödenek suretiyle karşılanması için bu tertibe 

14.510 Kurs giderleri: 
1970 senesinde açılması kararlaştırılmış olan kursların bilcümle masraflarını karşılama 
lası ile (43 000) lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri: 
Fakülte ve yüksek (okullarda Bakanlığımız hesabına okuyan öğrencilere ayda 3 50 lira 
öğrenci başına yılda 300 liradan hare ve diploma ıgiderleri için geçen yıla göre 095 00 
edilmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri: 
Araştırma ve inceleme yapmak üzere geçen yıl ödeneğine göre (43 000) lira faiz lası ile 

14.711 Veremle savaş giderleri: 
14.719 

1970 yılında hizmete girecek verem savaş dispanserleri ile IB.iC.G-. Kampanyası başkanl 
karşılamak üzere (9 56- 160ı) lira teklif edilmiştir. 

14.721 Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri: 
14.729 

Bulaşıcı ve salgın, hastalıklar mücadelesinde kullanılmak üzere satınafmacak malzeme 
lira teklif olunmuştur. 

http://IB.iC.G-
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14.731 Sıtma ile savaş giderleri: 
14.739 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ile mü sterolken hazırlanmış olan operasyon plânına göre, Sıtma Eradikas 
üzere bu hizmetin ifası için (9 108 0C0) lira teklif (olunmuştur. 

14.741 Trahomla savaş giderleri: 
14.749 

5 hastane, 41 dispanser ve 168 trahom tedavi evinden meydana gelen teşkilâtın her türlü ihtiyacı 
olunmuştur . 

14.751 Zührevi hastalıklarla savaş giderleri: 
14.759 

7 frengi savaş kurulu, 30 şubesi, 176 muvakkat frengi tedavi istasyonu ve 19 deri, tenasül hast 
leştirilecek illerde yeniden faal ete göçecek Lepra Savaş başkanlıkları ihtiyacı için geçen yıl öde 

14.761 Cüzamla savaş giderleri : 
14.769 

>i'>v<"-U't .11 .-"'>:v: •». siv.T.s <lis]:;ııı erleri ile sosyalleştirilecek illerde yeniden faaliyete geçecek Lapra 
için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

14.771 Ana ve çocuk sağ-lığı ve nüfus plânlaması giderleri: 
14.779 

40 ana ve çocuk sağlığı merkezi, 50 şube ve 355 istasyonun her türlü ihtiyaçları için geçen yıl 
kat sahasına girmiş olan ve 1970 yılında gelişecek olan nüfus plânlaması hizmetlerinin giderleri iç 
olunlmuştur. 

14.781 Hıfzııssıhha Enstitüsü giderleri : 
14.789 

Halkın hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inkişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye yarıyaca 
lara ve incelemeleri yapmak, Bakanlıkça, nevileri tâyin edilen serum ve aşılan ve sair biyolojik 
kurulmuş' olan müessesenin kendisine yüklenen ilmî görevleri yapabilmesi için, yeni faaliyete 
beleri ile Esenboğa çiftliğinin de ihtiyaçları nazara alınarak geçen yıl ödeneğinden (751 471) l 
tur. 

14.791 Muayene ve tedavi evleri giderleri : 
14.799 

Mevcut 68 muayene ve tedavi evinin bir yıllık ihtiyaçları geçmiş senelerin tatbikatı göz önüne alı 
(404 750) lira teklif olunmuştur. 
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15.000 15.221 Sağlık okulları ve sağlık kolejleri giderleri : 
15.229 

10 031 iaşeye tabi öğrenci ve hizmetli kadrosu ile faaliyetine devam edecek olan 
lira teklif olunmuştur. 

15.281 G-evher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, 
15.289 Sağılk idaresi Yüksek Okulu ve Florance Nigthtingale Yüksek Hemşire Okulu gider 

Mevcut üç yüksek okulun yıllık her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere (1 0015 000 

15.291 Sosyal Hizmetler Akademisi Okulu giderleri : 
15.299 7355 sayılı Kanunla kurulmuş olan akademinin 1970 yılında yeni binasına taşınacağın 

faaliyetler de nazara alınarak müessesesnin genel giderleri için (537 675) lira teklif 
15.381 Sağlık müzeleri giderleri : 
15.389 

Sağlık bilgisini halka yaymak amaciylc kurulan sağlık müzelerinin sayısı (12) dir. 
mir, Konya, Erzurum, Gaziantep, Traabzon, Giresun, Gümüşaııe ve Manisa Bakanlığa 
1969 yılında açılan 4 müze ile Bakanlığa bağlı 15 müzenin 1970 yılı giderleri olara 

15.511 Devlet hastaneleri giderleri : 
15.519 

Mevcut (31 240) Devlet hastan sinde (3 500) verem hastanelerinde olmak üzere (34 740) 
•açılacak (1600) yatak ile (32 840) adedi Devlet yatağı, (3 500) adbıd verem yatağı olmak ü 
adedi aikıl hasta neleri yatağı olup Dovlet hastaneleri bütçesi (31440) yatağa göre hesa 
800, kuruş iaşe masrafı üzerinden hesaplanmıştır. Devlet hastanelerimizin her türlü g 
olunmuştur. 

15.521 Sağlık merkezleri giderleri : 
15.529 

Halen (286) yataklı ve (8) yataksız sağlık merkezinde (4 353) yatak mevcuttur. 
lerek Bakanlığımıza devrolunacak sağlık merkezleri için (300) yatak öngörül müştür. 
•aded olacaktır.. Yiyecek masrafları (700) kuruştan hesaplanmıştır. Sağlık merkezler 
üzere (14 130 000) teklif edilmiştir. 

15.531 Doğum ve çocuk bakım evleri giderleri : 
15.539 

Halen (29) doğum ve çocuk bakım evinde (2 655) doğum ve (795) bebek yatağı me 
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mete girecek doğumevi yoktur. Doğum yataklarının iaşesi (850'), bebek yataklarının iaşesi 
ve doğumevlerimizin her türlü giderlerini karşılamak üzere (10 051 000) lira teklif olunmuştur. 

15.541 Verem, hastaneleri giderleri : 
15.549 

(3) sanatoryum, (32) göğüs hastalıkları hastanelerinde (9 640) yatak mevcuttur. 1970 yılınd 
göğüs hastalıkları hastanesi olmayacaktır. Verem hastanelerinin iaşe masrafları yatak başına 
mıştır. Verem hastanelerimizin her türlü giderleri için (32 078 000) lira teklif olunmuştur. 

15.551 Kuduz tedavi kurumlan giderleri : 
15.559 

(3) kuduz tedavi kurumunda 65 yatak mevcudolup hastalardan başka 4 hemşire ve 30 hizımetl 
(850) kuruştan hesaplanmıştır. Bu kurumların her türlü giderleri için (315 000) lira teklif 

15.561 Sosyal hizmetler kuurumları giderleri : 
15.569 

Hizmette hulunan Rehabilitasyon merkezi, kreş ve gündüz bakım evi ile yaşlılar bakım ve 
Eylülünde hizmete girmesi öngörülen İstanbul rehabilitasyon merkezinin her türlü giderlerini 
lira teklif olunmuştur. 

15.571 Akıl hastalıkları hastaneleri giderleri : 
Halen (3) akıl hastalıkları hastanesinde (4 900) yatak mevcudolup 1970 yılında bir ilâve bah 
şına iaşe masrafları (700) kuruş üzerinden hesaplanmıştır. Akıl hastanelerimizin her türlü gide 
teklif olunmuştur. 

15.611 Sağlık ocakları giderleri : 
15.619 

Halen mevcut (1 075) sağlık ocağının, 323 sağlık evinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üze 
olunmuştur. Sosyalleştirilmış bölgelerde bilhassa köy yollarının engebeli ve çamurlu olması sebeb 
vitesi ile çalışma zorunluğundan yakıt sarfiyatı fazla olmaktadır. Aynı zamanda araçlar çab 
den de onarım masrafları fazla olmıaktadır. 

Sosyal hizmetler enstitüsü ve merkezi giderleri : 

22 . 6 . 1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler Enstitüsü ile 4 
her türlü giderleri için (400 000) lira teklif edilmiştir. 
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15.631 Sıtma Enstitüsü giderleri : 
15.039 

Adana.'da balen faaliyette; bulunan Sıtma Enstitüsünün lıer türlü giderleri için 
15.4C1 Trahom Enstitüsü giderleri : 
15.049 Trahom enstitülerinin, her türlü giderlerini karşılarmi'k üzere (77 800) lira teklif edilmişt 
15.051 Hıfzıssıhha Okulu giderleri : 
15.059 Bir araştırma ve eğitimi merkezi ulan. llıfzrssmha Olculu, Dünya Sağlık Teşkilatı, UNİCk 

tırma projeleri yapmaktadır. Hailen köylerde sağlık kametlerinin birleştirilmesi, uüiiıs h 
araştırımı, projeleri yür ütü İmiktedir. Okulun her türlü gideri e ı ini 'karşılayabilmek için ( i 

13.000 16.121 Merkez Ta^ni.r Atelyeleri giderleri : 
16.129 li)(){) malî y;'hnda İ/,nıir', Malatya ta abtm.neleri İle Ankara - Eseııboğa'da yeniden inşa ed 

yeni in eı edilen binalarına. geemkkvdir. Ha durum yakau-aık, aydınlatma. ve maıkiu,"J',ar iç 
ark.iaırna yal açmış ve geçen yıkı, ^öre (133 ,)00) lira f'a^ltaayle (5 859 270) liına tekli 

16.410 Yurt içi toplantıları giderleri : 
!970 yılında, memleketiraiz'dc topkınınuısı kesinleşen .1) 21 nci Millî Türk Tıp Kongres 
yalleştirme Menci Kurul toplantısı, 4) Türkiye Ulusal. Vereni Havas Derneği 2.'i neü (l 
Semineri, 6) 8 nci Türk .Oftabn.o''"vji Kongresi, 7) 14 neü Türk Mikrobiyoloji Kong 
'.)) 4 neü Tüı'lc İ'cdiyatri ve Ana - Çocuk. Sağlığı Semineri, 
Kongre ve semi ııcrle rain raporları '."e tutanakları 'batihrılacaık ve wair yönetim masraflar 
(118 750) lira teklif edilmiştir. 

18.420 Türkiye'de toplanacak uluslararası kongre ve seminerler giderleri : 
.1970 yılında memleketimizde toplanaeaik. olan kongre ve sera i ne i'Un- : .1) ü'lusiarara.sı P 
Ukde ve Sanat Psikopatolojisi Kongresi, 3)' Dünya Sağlık' Teşkilâtı Ruh Sağlığı Ekibi E 
Orta. - Doğu Ortapedi Kongreyi, 5) Yakın ve Orta. - Doğu V.eremi Kongresi, 6) Tüber 
Kongrelerin raporları ve tutanakları bastırılacak, bu toplantı kıra 'katı imalarında fayda u 
edileceklerin 'konaklama ve ağii'lama masraflariyle sair yönetim masrafları karşılanacakt 
lif odikniştir. 

16.430 Uluslararası profesör, ıısman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
Bu güne kadar B'akanlar Kurulu 'kararı gerıeğinec mecburi hizmet aranmaksızın burslu 
ödenen yabancı uyruklu Türk öğlene Herinim (Kıbrıs, Batı - Trakya, İrak, İran) bursunu 
re yeni açılan bu tertibe (26 000) lira teklif ©dikmiştir. 
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18.710 Temsil giderleri : 
Bakanlık Alakamı tarafından yerli ve yabancı misafirlere yapılacak ikram ve sair masraflar için gece 
lasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
1970 yılında memleketimize davet edilecek yabancı memleket sağlık mensuplarının ağırlama masrafı o 
(47 500) lira aynen teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarına ait binaların onarımı için gecen yıkı göre (838 000) lira fazlas 
olunmuştur. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Âzami tasarruf kaidelerine riayet edilmek suretiyle düzenlenmüş bulunan 1970 malî yılı Büt 
(53 300 000) İrası ( A / l ) , (1 757 000) lirası (A/2), (1 008 600) lirası (A/3) cetveline dâhil hizmçe tek 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR etler iç 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 12 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince Bakana ayda (1 000) lira üzerinden 
çen Seneye nazaran değişiklik yoktur. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Kuruluş Kanunu ve eklerine göre Bakanlığın (3 376) aded aylıklı memur kadrosu m 
ünde bulunan (300) lira aylıklı 14 ncü dereceden (20) aded memur ]970 te de yine 
da bıülunan (3 356) adekl memurun yıllık aylıkları tutarı, 4598 sayılı Kanun ve tadill 
35 zammı karşılığı olup geçen yıla nazaran mevcut noksanlık önümüzdeki yıl üst derec 
kadro tasarruf atından ileri gelmektedir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun geerğinee yapılacak ödemeleri karşılamak üzere tertibi muhafaza b 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Merkez ve taşra teşkilâtında çalıştırılan hizmet memurlarının yıllık ücretleri karşılığı 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti ; 
3'656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince (E) cetvelindeki geçici hizmetlilerlin üc 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Kimyahanelerdelki teknik ve tahlil işlerinin süratle yürütülmesini teminen çalıştırılaca 
lamak üzere teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve taşra teşkilatındaki memurlara 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenm 
nek miktarında artış yoktur. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve taşra memurlarına ödenmesi gereken doğum y 
mistir. 
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12.330 Ölüm yardımı : 
Merkez ve taşra memurlarının 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi lâzımıgel'en ölüm yardım 
tarlında değişiklik yoktur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Merkez ve taşra memurlarına ödenmesi gereken tedavi ve cenaze masrafları karşılığı olmak üzere tekli 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun hükümlerine göre rakımı (1 500) ve daha yukarı mahallerde çalıştırılacak memu 
karşılamak üzere teklif edilmiş olup ödenek miktarında artış yoktur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü ma idesinin (D) fıkrasiyl'e 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. E 
ödemeler karşılığı oılup 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (5434 sayılı T. C. Emekli San 
ci malddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair olan 1101 sayılı Kanu 
gereğince) kurumlardan alınmakta olan % 6 oranındaki emekli keseneği karşılıklan % 14 de çıkarı 
artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kıırumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Çalıştırılacak teknik personelin sigorta primlerini karşılamak üz'ere teklif edilmiştir. 

12.413 Fazla çalışma ücreti : 
Bakanlık 1932 yılında kurulmuş, o zamanki iş hacmma göre kadro alınmış olup sonradan umumi geliş 
ırnahiyet, şekil ve miktar itibariyle çoğalma göstermiş ve fakat kadrolar yine aynı miktarda kalmış 
yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Mesai dışında çalıştırılmasına zaruret hissedilmekte oMuğundan 
lışan memurlara fazla mesai ücreti verebilmek üzere tertibi muhafaza bakımından (1) lira ödenek tek 

Kasa tazminatı : 
6851 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet mulhafızla 
tazminatı 1969 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde tazminatlar kesimine eklenen hüküm 
ve taşra kuruluşlarındaki bir umum aylıklı memurlarına 7244 sayıılı Kanunla tesıbit edilen aylık tu 
sayılı Kanundaki nisbetler üzerinden kasa tazminatı ödenmesi kabul edilmiş olduğundan geçen seneye 
mıştır. 
Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
4367, 6706, 6811, 7046 ve 42 sayılı kanunlar gereğince verilmekte olan (L) cetveli hariç (1 755) me 
rinden tayın bedeli istihkakı olup geçen seneye nazaran artış yoktur. (Yıllık ödeneği) 
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12.590 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
Müsademe neticesinde yaralanan ve ölen muhafaza memurlarına f>53o sayılı Kanuna g 
gecen seneye nazaran artış yoktur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Ecnelbi dal 'bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenmekte olan yaiban 
'tarımda değişiklik yoktur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
'5027 ve tadilleri Kanunu gereğince Bakanlık Müsteşarıma ödenmekte olan temsil ödene 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Gereik yeniden tâyin ve gerekse şahsi ve idari zaruretler dolayisiyle yerleri değiştirilece 
•şılannak üzere teklif edilmiştir'. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Kaçakçılığı önlemek maksadiyle hudut gümrüklerinde geçici görevle calıştırılaca'k memu 
yencsinde çalışan memurların ve Oana'kkalc, îstan'bul'dan. geçen ecnelbi vapurlarına refa 
tu nis ti erin ve Hacca giden hacıların muayeneleri için gümrük kapılarında bulundurula 
ayrıca görevlendirilecek personelin yollukları karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
'Tertibi muihafaıza balomından geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek: teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve yolluklarını karşılamak üze 

12.824 Kontrolörler geçici görev yottluğu : 
Kontrolörlerim yollukları (karşılığı olup, tasarruf temini maksadiyle geçen yıla nazaran 

12.834 Kurs yolluğu : 
Gümrük ve muhafaza kurslarıma meslekî bilgilerini artırmak üzere çağrılacak memurlar 
dukları yevmiye ile geliş ve dönüş yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bulundukları mahaller haricinde tedavileri gereken memurların yolluklarını karşılamak 
artış yoktur. 

12.861 Müfettiş yurt dışı geçici görev yolluğu : 
il'970 yılında tetkikat için mir yıl müddetle yabancı ülkelere gönderilecek müfettişlerin y 
temini bakımından ödenek miktarımda geçen yıla nazaran azalma vardır. 
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12.871 Yurt dışı staj ve Öğrenim yolluğu : 
Tetkik ve staj için yurt dışına gönderilecek memurların yollukları karşılığı olup geçen yıla nazaran ta 
miktar azalma vardır. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans y >lluğu : 
1970 yılında normal olarak toplanacak olan konsey ve komitelere katılacakların yollukları karşılığı olu 
'yıla nazaran ödenek miktarında .azalma vardır. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve incelema yolluğu : 
1970 yılında yabancı üllkelerde Bakanlığımızı ilgilendiren konularda incelemelerde bulunmak üzere 
gündelik ve yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup tasarruf maksadiyle ödenek miktarında a 

.3.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının kırtasiye ihtiyacı karşılığı olup geçen yıla nazaran bir miktar artış vardır 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve defter alımları ve güderlerinin gerektirdiği masrafları kar 
olup geçen yıla nazaran artış yoktur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş ihtiyaçları ile hudut kapılarında yapılmış ve yenide 
döşeme ve demiribaş ihtiyaçları karşılığı olmalk üzere teklif edilmiştir. 

13,140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yayın alımları ve güdenleri ihtiyaçları için teklif edilmiş olup lüzumuna binaen gecen yıla nazaran 
pılmıştır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri ; 
Merkez ve taşra teşkilâtının ısıtılması karşılığı olup bilhasisa hudut kapılarında yeniden yapılmış ve 
kaloriferleri masraflarına cevap verdbilmek üzere ödeneğin bir miktar artırılması lüzumlu görülmüştü 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
Yönetimle ilgili ihtiyaçların ka ışı lığı olup ihtiyaç maddeleri fiyatlarında yükseliş 'mevcudolduğundan Ö 
ması lüzumlu görülmüştür. 

13.210 Su güderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının içme ve şehir suları masrafları karşılığı olup geçen yıla nazaran artiş yo 

13.220 Temizdik giderleri : 
Temizlikle ilgili maddelerin masrafları karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 
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13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ye taşra teşkilâtının aydınlatma giderleri kargılığı olup hudut kapılarımda ye 
dut kapılarının özelliği ve önemi bakımından tam gece çalıştırılabilmesi için geçen yıl 
lüzumlu görülmüştür. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Devlete ait binaların etrafındaki bahçelerin tarh ve tanzimli için teklif edilmiş olup g 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
İlân ve sair yönetimle ilgili hizmetlerin ifası karşılığı olup bilhassa ilân ücretlerinde 
ödeneğin çoğaltılması zaruri görülmüştür. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
4632 sayılı Kamunun 2 nci maddesine müsteniden 19 . 9 . 1960 tarih ve 5/347 sayıl 
hafaza memurları, gemi adamları ile 5383 sayılı Kanunun 130 ncu maddesi gereğince 
irin giyim ihtiyaçları karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ilk yardım için 
masrafları karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Telsiz, radar alımı ve silâhların bakım ve onarımı masrafları karşılığı olup önceki yıld 
hazlarm satmalınmış olması nedeni ile geçen seneye nazaran ödenek miktarı azaltılmışt 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Posta - telgraf giderleri karşılığı olup günden güme artmakta olan iş hac m ma binaen 
tırılması lüzumlu görülmüştür. 

13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtı telefon masrafları karşılığı olup her gün için artmakta olan 
çoğalmakta olduğundan geçen yıla nazaran ödeneğin bir miktar artırılması lüzumlu g 

13.430 Taşıma giderleri : 
Taşıma giderleri karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Makam arabasının işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Hizmet taşıtlarının işletme ve onarma giderleri karşılığı olup ödeneğin yetmiyeceği d 
tarında bir miktar artış vâki olmuştur. 
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13.530 Kara taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Gümrükler ve muhafaza teşkilâtımızda mevcut motorlu nakil vasıtalarının onarını ve işletme masrafl 
araçların hemen ekserisi eski modeldir. Bu sebeple bakımları ve işletmeleri oldukça büyük masrafla 
taraftan 14 vasıta daha mevcuda ilâve edildiğinden geçen yıla nazaran ödeneğin bir miktar artırılma 

13.540 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Deniz vasıtalarının işletme ve onarma masrafları karşılığı olup mevcuda ilâveten denize indirilen 100 
da göz önünde tutularak geçen seneye nazaran ödeneğin artırılması lüzumlu görülmüştür. 

13.610 Kira bedeli : 
'Grümnük ve muhafaza teşkilâtının işgalleri altında bulunan binalarla yeniden kiralanacak binaların k 
üzere teklif edilmiş olup yeni kira mukaveleıl'eri dolayısiyle geçen seneye nazaran ödeneğin bir mikt 
rülmüştür. 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konakları dışında merkez ve taşrada oturan örgütlerin yanığından korunma masrafları karşı 
kümet konaklan dışında bulunmaları sielbefciyle ayrıca yangın .cihazlarına ihtiyaç bulunduğundan geç 
bir miktar artırılması lüzumlu görülmüştür. 

14.160 Gümrük hizmetleri giderleri : 
Yüklerini almış 'kara ve 'deniz va sıtalarınm kaçak ihbarları üzerine yükletıme ve boşaltma, 5383 sayıil 
'gereğince yapılacak ilân bedeli, kaçak ve sahipsiz eşya ve hayvanların bakım ve satış giderleri, zay 
kimyahaneler duşunda yaptırılacak tahlil masırafilan ile çeşitli sebeplerle el konulan vasıtalara ait ard 
üzere, teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü mad leşinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda kullanılmak üzere tertibi muhafaza bakımından geçen sene olduğu gibi (1) lira ödenek 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda bu maddeye ödenek a'ktarılmasunı sağlamak üzere tertibi muhafaza bakımımdan (1) lira ö 

14.420 Misfoetii kanunlarla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Kaçakçılık hâdiseleri dolayısiyle 6848 sayılı Kanunun gerektirdiği muhbir ve müsadir ikramiyeleri 
edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Para taşıma giderleri masraf karşılığı olup geçen yıla nazaran ödenek miktarında değişiklik yoktur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Gümrük ve Muhafaza kurslarının genel masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup ödenek mik 
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14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve yüksek 'okullarda bakanlık 'hesabına okutulan öğrencilerin yıllık burslariy 
miak üzere teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince görgü ve bilgilerini artırmak için yabancı ülkelere gönderi 
masrafları karşılamak üzere teklif 'edilmiş ölüp ödenek miktarında artış yoktur. 

16.000 16.620 GâM haber alma giderleri : 
Gizili ıhalber alma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş olup ödenek miktarında ar 

16.710 Temsil gdierleri : 
İç vie dış temaslar vo toplantılar dolayıs'iylc yapılacnk ağırlama ve bâzı törenler için B 

! l an karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez ve taşra teşkilâtının işgalimde bulunan devlete ait binaların küçük tamirler 
mevcut keşlif varakalarına göre ödenek miktarında geçen ıseneye nazaran artış vâki olm 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Makina ve teıçhizat onarımı kargılığı olup 'gümırük kapılarındaki jeneratörlerin ve m 
varakalarına göre bu yıl onanmaları gerekli bulunduğundan geçen seneye nazaran öd 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
KONUT SEKTÖRÜ : 

22.000 22.781 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
(Bayındırlık bütçesine) 
Cilvegözü memur ikonutları inşaatı karşılığı olup (Devlet Plânlama Teşkilâtınca proje 

HİZMET SEKTÖRÜ : 
23.000 23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

İnşaatı devam etmekte olan deniz motorları için teklif edilmiş olup (Devlet Plânlama 
yapılmıştır). 



— 397 — 

(A/3) SERMEYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAM ALAFJ 

Bölüm Madde 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satuıalma bedeli : 
Gümrük kapılarında yeniden yapıllrnasma lüzum hâsıl olan idare binalaniyle meiivur konutları liçin 
tedir. Bu maksatla teklif eidillmiş x>!İup geçen yıila nazaran ödenek miktarında değişiklik yoktur. 

35.000 35.656 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde cinlerin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masraflar. : 
Kaçakçılarla çarpışıma netik-csilmde ölenlenin teçhiz, tekfin ve kabir yapma ına„sırafları karşılığı olu 
miktarında artış yoktur. 

35.710 Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardım. (Gümrük Memurları Yrdımlaşma Derneğine) 
Memur ve hizmetlilere öğü'e ye mekleri için daha geniş çapta yardımda buluna bi'i:ım.ek üzere geçen 
tar artırılması lüzumlu gü-rülm. i'ıştü/. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüsleri gecen yıllar borçlan : 
Taallûk ettiği yıllar büitçeleni tertiplilerinde ka.rşılıkları mevcut olupda zaman (aşımına uğrama 
(ünde ödenmesini sağlamak üzeıre. ."teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçlan olarak tahakkuk edeesek paraları ödemek üzere tekl'if edilmiştir.(Kamu 
da kalan borçlar) 

36.600 Geriverilecek paralar : 
Mükelleflerden tahsil edilen vergi ve reıvmlerden kanunsuz ve fazla tahsil edildiği anlaşılan para 
sinli sağlamaik üzere teklif edilmiş olup 'geçen seneye nazaran artış yoktur. 
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(A/ l ) cari harcamalar bütçe gerekçesi 
Miadde (Bölüm 

11.000 Ödenekler : 
11.440 Bakan ödeneği : 

24 . 2 . 1962 .gün ve 23 sayılı Kamunla Bakanlara ayda (1 000) lira temsil ödeneği ver 
1 000 X 12 = 12 000 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Aylıklar : 
12.123 

9796 teşkilât kadroları tutarı 66 301 600 
(L) Cetveli tutarı 1 629 600 

63 672 000 
1 - 3 üst derece farkı 12 3 % 200 
i% 35 zam 26 609 870 
'Toplam 102 638 070 

Ek tgıörev ve vekâlet suretiyle 
kullanılan kadro farkları 500 000 

102 13,8 070 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilere yapılacak ödemeler için açılan terttib 
lira ödeneik teklif edildi. 
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Hizmetliler ücreti : 12.211 Hizmetliler ücreti : 
12.225 

10 752 kadro tutarı 74 327 197 
yeni kadro teklifi 345 870 yeni kadro teklifi 

74 673 067 
15 Orman (Bakanlığı 156 330 
25 Zirai Mücadele İfiö 540 

345 870 

12.231 Geçici hizmetliler ücreti ' 
12.234 

öeınel idare, Tarım Okulları Eğitim Merkezi ve veteriner lâboratıuvarlarında çalışacak geçici hizme 
Tetkik ve istişare 39 270 
Veteriner 21 000 
Tarım .okulları 145 600 
Tarım Eğitim Merkezi 162 200 
Veteriner lâboratuıvarları 76 140 

12.251 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
12.253 

Tarım, tanımsal mücadele ve vete rkıer işlerinde çalışacak yabancı uzman ve yardı mcılanna ödenecek 
Tarım 1 
Mücadele 15 000 
Veteriner 1 000 
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12.271 Teknik personel ücretleri : 
12.278 

Tarım, Tarımsal Mücadele, Topraksu, Pamuk, Tarım okulları eğitim merkezleri ve vete 
reti için teklif olundu. 
Tarım 17 396 785 
Mücadele 17 017 000 
Topraksu 5 454 000 
Pamuk 1 210 340 
Eğitim merkezi 390 001 
Veteriner 135 000 
Okullar 4 273 820 

12.281 işçi ücretleri : 
12.289 

Tarım, Tarımsal Mücadele, Veteriner, Topraksu, Pamuk ve eğitim merkezlerimi e çalışac 
lif olundu. 
Tarım 8 425 000 
Mücadele . 9 290 000 
Veteriner 1 534 965 
Topraksu 8 400 000 
Pamuk 350 000 
Okullar 1 725 000 
Eğitim Merkezi 646 900 
Veteriner oikulları 30 000 
Sosyal yardımlar : 

12.311 Çocuk zammı : 
12.312 

4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğin 
lira hesabiyle çocuk zammı öder. uosktedir. harcama seyrine göre ödenek teklif edildi. 



— 401 — 

Bölüm Madde 

12.321 Doğum yardımı : 
12.322 

4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince çocuğu dün 
tuan (200) lira ödenmektedir. Çocuğu dünyaya gelecek memurlara ödenmek üzere ödenek teklif edi 

12.331 Ölüm yardımı : 
12.332 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşi ile memurun ölümü halinde son a 
2 aylık tutarı ödenmek üzere teklif olundu. 

12.341 Tedavi ve cenaze giderleri : 
12.342 
12.343 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesi gereğince tedavi ve cenaze giderle 
yılından itibaren ücretli personele de tedavi gideri ödenmektedir. 'Tedavi ve cenaze giderlerini öde 

12.351 Yakacak zammı : 
12.352 

4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli ola rak vazifede bulunan 
lık alanlara 30 ve 7 - 14 ncü derecede aylık alanlara 15 liradan yalkacak zammı ödenmektedir. 1 500 
lerde vazife görenlere ödenmek üzere teklif yapıldı. 

12.371 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.372 
-2.373 

Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif lolunan miktarın % 14,5 ğu üzerinden hesaplanmıştır. 

12.381 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.385 

ıMuhtelif hizmetlerde çalıstırılaıc ak işçilere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu icabı işveren sıf atiy 
lorundu. 

12.410 Tarımsal mücadele işleri fazla çalışma ücreti : 
6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 46 nci maddesi gereğince zirai mücadele 
rinde normal mesi gün ve saatleri dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere fazla mesai ücretlerin 
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12.421 Huzur ücreti : 
12.425 

Muhtelif hizmetler için artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye 
teklif yapıldı. 

12.430 Eğitim merkezleri konferans ücreti : 
Tertibi muhafaza için ıgeçen yıl ödeneği aynen teklif olundu. 

12.441 Okullar askerlik dersi ücretleri: 
Tarım ve veteriner okullarında askerlik dersi verem öğretmenlere 439 sayılı Kanuna g 
için teklif olundu. 
Ziraat 75 000 
Veteriner 3 1500 

12.442 
12.443 Ders ücretleri : 

Tarım ve veteriner okullarımda 439 sayılı Kamuna göre öğretmenlere ödenecek fazla der 

12.610 Okullar ek görev tazminatı : 
8656 sayılı Kanunun 18 nci maddesini değiştiren 4609 sayılı Kanuna göre okullarda 
şeflerine 4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolara ımjüstentid'en verilmekte bulunan ek görev 

12.521 
12.522 Kasa tazminatı : 

Vdteriner ve pamuk hizmetlerinde çalışan memurlara 7458 sayılı Kanuna göre aylık tut 
kasa tazminatını ödemek üzcıre teklif olundu. 

12.590 ®83 sayılı Kanun gereğince Veteriner Hekimlere verilecek ödenek karşılığı : 
15. 6 . 1967 tarih ve 883 sayılı Kanuna göre Bakanlık teşkilât ve kurumlarında çalışan 
olarak (1 000) liraya kadar ödemek verilmesi icalbetimekltedir. Bu (maksatla ödenek teklif 

12.010 Yaibancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ve bu husustaki Tüzük gereğince Devlet memuriye 
re (1 500), ikinci dil öğrenenlere (1 000) lira mükâfat verilmektedir. Yabancı dil im 
lif olundu. 

12.620 10222 sayılı Kanun uyarınca verilecek ikramiyeler : 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina işlerinde üstün başarı göslterenlere 6222 sayılı Kanun 
lOİmaJk üzere (500) lira ikramiye verilmektedir. Bu maksatla teklif edildi. 
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12.630 6893 sayılı Kanun uyarınca ve rilecek prim ve mükâfatlar : 
ı68&3 sayılı Kanun gereğince suni tohumlama tatbikatında çalışan elemanlardan başarı sağlayanlara 
lan dâhilinde verilecek prim ve mükâfatlar için teklif olunmuştur. 

12.711 
12.712 Temsil ödeneği : 

15027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Bakanlık Müsteşarına ayda (350) lira hesabiyle verilmekte o 
lif olumdu. 
YOLLUKLAR 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde veya yurt dışında bir vazifey 
olunacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yolluklar için 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(Muhtelif hizmetlerin ifası için geçici görevle gönderilecek memurlara il ve ilçe: belediye hudutları 
'kendilerine 6245 sayılı Kanunun geçici göreve ait esaslar ve umumi hükümler dâhilinde verilmekte 
yelerin karşılığı olarak teklif olumdu. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Muhtelif anlaşjmalar ve teknik yardım talepleriyle Bakanlığın çeşitli konularında çalıştırılmak üzer 
da getirilmesi düşünülen ecnebi uaman ve yardımcılarının geçici görev yollukları için teklif edildi. 

12.817 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
12.818 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasaibalann belediye hudutları 
bahası dâhilinde seyyar olarak ^vazife gören köy teknik ziraat öğretmenleri ile hayvan sağlık mem 
minatı ödemek üzere teklif edildi. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
12.828 

Bakanlık kuruluışlarmı teftiş ve kontrol eden otuzbeş müfettişin yol masrafı ve yevmiyelerine ödenm 
12.831 öğretim yollukları : 
12.833 

Maddelerin muhafazası için gecen yıl ödeneği aynen teklif edildi. 
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12.834 Kurs yollukları 
12.837 

'Tarım, veteriner, topraksu ve pamuk 'konularında açılacak kısa ve uzun süreli çiftçi k 
toplantılarla, suni tohumlama, bcslenlme, ıslaih, hastalıklarla savaş konularında yenilikleri 
mek maksadiyle açılacak kurslara, iştirak edeceklere verilecek yolluklar için teklif edild 

12.841 Tedavi yolluğu: 
12.842 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ucu maiddesi gereğince verilecek t 
hükümleri dâhilinde, tedaviye gönderilecek personele yol masrafı ödenmek üzere teklif 

12.853 Yurt dışı geçidi görev yolluğu : 
'Bakanlığımız görev sahasına giren konular üzerinde Bakanlığımız ve Topraksu Genel M 
leketlere gönderilecek teknik elemanlar için ödenek teklif olundu. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Muhtelif anlaşmalarla memleketimize getirilecek veya geçmiş yıllarda getirilmiş olup d 
lolan yabancı uzman ve yardımcılarının yapılan anlaşma esaslarına göre ödenmesi gerek 
lif edil mistir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış memleketlerdeki zirai gelişmeleri tetkik etmek, bunlara ait organizasyon ve uygula 
gönderilecek elemanların yolluklarına ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı Staj Ve öğrenim yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküller ile ikili anlaşmalarla sağlanan burslardan 
ileri gelişmiş memleketler seviyesine çıkarılması ve kalkınma plânının uygulanması ga 
renim için, Bakanlığımız ve Topraksu Genel Müdürlüğünden yaibancı memleketlere çeşit 
derilecek olan teknik elemanların gidiş ve dönüşe ait masraflarını karşılamak ve ayrıca 
memlekete gönderilecek teknik elemanların masraflarının da karşılanması için ödenek t 

12.872 Yurt dışı konigre ve (konferans yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile her yıl katılma p 
küllerin 1970 yılınlda düzenliyecekleri kongre ve konferanslarla sair surette tertiplene 
önemli olduğundan gerek Bakanlığımızdan gerekse Topraksu Genel Müdürlüğünden işti 
raflarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 
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12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğince 1970 yılında ileri gelişmiş memleketlerde çeşitli konular üzerinde 
açılacak kurslara bilgi ve görgülerini artırmak ma'ksadiyle Bakanlığımız ve Köy İşleri Bakanlığı Top 
iden iştirak edecek teknik elemanların zaruri masraflarının karşılanması için ödendi teklif edilmiştir. 

12.910 özel 'hizmet yollukları : 
12.915 
12.916 

Tarım, tarımsal mücadele, veteriner, topraksu, pamuk ve tarım propaganda işlerinde çalıştırılacak te 
yahatleri esnasında yapacakları masrafları ödemek üzere Ödenek teklif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.111 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
13.112 
13.113 

1970 malî yılında Bakanlık için Devlet Malzeme Ofisinden satmalmacak kırtasiye için teklif olunımuşt 
13.121 Basılı kâğıt ve defter alımları Ve giderleri : 
13.122 

'Satınalmacak lüzumlu kâğıt ve malzeme için teklif olunmuştur. 
13.131 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
13.133 

1970 yılında satınalmacak döşeme ve demirbaş ile mevcutların tamir masrafları karşılığı ödenek teklif 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı basma yazı ve resimlerin derleme Kanunurida sayılan basma 
alıma, abone, bastırma, çoğaltma ve ciltleme bedel ve giderleri ile telif terccüme 'haklarının satmalma 
Iranlara ilişkin diğer giderler için ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Satınalmacak kömür, odun, fuel - oil bedeli ile sair harcamalar için ödemek teklif edilmiştir. 

13.100 Hizmetli giyim aJlımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtında çalışan çeşitli hizmetlilere elbise, palto ve ayakkabı satmalmak üzere ödenek teklif 
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13.191 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.192 

Yukarıdaki maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen ge 
kadar küçük onarım giderleri bu maddeden Ödenmek üzere ödenek teklif edildi. 

13.210 Genel yönetimle ilgili giderler : 
13.290 

'Merkez kuruluşuna ait şehir suyu, içme suyu, temizlik, aydınlatma, bahçe ve diğer y 
muştur. 

13.351 Sağlik araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
13.353 

1. Yapılmakta olan hulbuibat, tütün, zeytin, fındık, pamuk, narenciye ve diğer çeşitl 
2. Doğu illerimde mevcut, küçük ve büyukjbaş hayvanların iç ve dış paraziter hastalıkl 
bıtası Kanun ve Tüzüğüne göre sirayete mâruz hayvanlara yapılacak dezenfeksiyon, 
yevi madde ihtiyacını temin etmek üzere ödenek teklif olunmuştur. 

13.411 Ulaştırma giderleri : 
13.422 

PT'T İdaresinden 1970 yılında satınalmacak posta pulu ile telgraf ve telefon ücret ve 
muştur. 

13.510 Taşıt işleimte vfe onarma giderleri : 
13J520 
13.530 

Makam otomobili ile merkezde mevcut taşıtların bir yıllık işletme masrafları için öden 

13.610 Kira giderleri 
13J02O 

Halen kira ile oturan bâzı dairelerin işgalinde bulunan binaların 1970 yılı kiralarını 
Necatibeiy 98 numaralı binanın yıllık kirası 763 
Akay caddesi numara 16 daki binanın yıllık kirası 2Î1Ö 
Vergiler ve sözleşlmelere uygun giderler ile muhtemel diğer masraflar için !66 
'Toprafesu Genel Müdürlüğüne ait bina kirası 300 

1 '329 
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HİZMET IG4DEBUEKE : 
14.110 Hükümet konakları dışınlda oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

Hükümet konakları dışında oturan teşkilâtın yangından korunma giderleri için teklif olunmuştur. 
14.341 Crüvenlük giderleri : 
14.342 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderlerle 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkar 
desinin gerektirdiği harcamalar için teklif ddiilimiştir. 

14.511 Kurs giderleri : 
14.514 

Tarım, veteriner, topraksu ve tarımsal mücadele hizmetleri için 1970 yılında açılacak kursların gerek 
(olunmuştur. 

14,521 Burs giderleri : 
14.522 

1970 yılında Ankara, Ege, İstanbul ve Atatürk üniversiteleri Ziraat ve Veteriner fakültelerinde 
(olarak tahsile 2 328 öğrenci devam edeceklerdir, öğrencilerin burslariyle, üniversite harçları ve 
lamak üzere teklif edilmiştir. 

Ankara Veteriner Fakültesi 476 
İstanbul Veteriner Fakültesi 280 
Ankara Ziraat Fakültesi 590 
İzmir Ziraat Fakültesi 495 
Erzurum Ziraat Fakültesi 487 

14.541 Araştırma ve inceleme giderleri : 
14.542 

Anlaşmalar ica,bı teknik yardım talebedilen memleketlerden yurdumuza gelmiş ve 1970 yılında 
emrinde ve Topraksu Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak ecnebi uzman ve hizmetlilerle eksper m 
çeşitli mevzular üzerinde yapılacak araştırma ve incelemelere ait masraflar ile (E) formülü 
larını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
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14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Yıırt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri ile staj ve öğrenimle ilgili olup t 
yılı Kanun gereğince dış! ülkelere yoUanlanlann maaşları ile öğrenci baremi 
rumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını düzenleme yönetmeliğin 13 
lacak ödemeler de bu tertipten karşılanacaktır. 

14.811 Tarım işleri giderleri : 
14.819 

67 teknik ziraat müdürlüğü, 5 70 ilce ziraat teknisyenliği ile bu ilçelere ba ğlı fa 
lık faaliyetleri için büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira, giyim - kuşam, malzeme 
ilerine harcanmak üzere teklif olunmuştur. 

Taşkit vasıtaları mevcudu 8Ö2 
Motosiklet fi 
Traktör 210 
•Selektör 2 984 

14.821 Tarımsal mücadele giderleri : 
14.829 

10 bölge zirai mücadele ve karantina reisliği, mevcut ve yeniden kurulacaklarla 
d'ürllüğü, 3 ilçe zirai mücadele grup şefliği ve 3 bölge zirai mücadele levazım 
ısıtma, su demirbaş, döşeme giderleri ile çiftçiyi zirai mücadele konusunda eğit 
ttubu ile her türlü masrafları karşılamak üzere ödenek teklif olunmuştur. 
Taşıt mevcudu 351 
Motorlu araç 9 900 

14.831 
14.839 Veteriner işleri güderleri : 

ı67 il ımerkezi ile 510 ilçede mevcut veterıiner teşkilâtının, koyun ve tiftik keçi ıslah v 
lâboratuvarının ve resmî ve özel sektöre ait fabrikalarımızın ihtiyacı bulunan ince yap 
«sığırcılığının ıslahı mevzuunda büyük hamleler yapan suni tohumlama işlerinin gerekt 
tir. 
Vasıta mevcudu 739 
Hayvan mevcudu 4 166 
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14.841 
14.849 Topraksu giderleri : 

16 ad>ed Topraksn Bölge Müdürlüğü ile bölge müdürlüklerine bağlı 12 aded merkez ekibi ve 49 adod 
disliği, Adana Topraksn Çukurova Plânlama Bölge Müdürlüğü Manisa - Gediz Plânlama Bölge Müd 
rafya Müdürlüğünün bir yıllık faaliyetleri için ödenek teklif edilmiştir. 
Vasıta mıeveudu 503 

14.851 
14.859 Pamuk işleri gederleri : 

İzımir ve Çukurova Bölgesi Pamuk Teknik Müfettişlikleri Antalya Bölge Pamukçuluk Mütahassıslığı d 
çiftçi rehberi ve bölge çeşit denemelerinin bir yıllık faaliyetleri için ödenek teklif olunmuştur. 
Vasıta mevcudu 9 
Selektör 85 
Çırçır makinası 288 

14.866 Bakanlık tarımsal yayın giderleri : 
Baikanlılk Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü yayın ve hizmet giderlerine harcanmak üzere teklif, olunmu 

KURUM GİDERLERİ : 
15.251 

15.259 Okullar giderleri : 
Mevcut okullarla yeniden açılacak okulların bir yıllık masrafları için ödenek teklif olunmuştur. 

Tarım okulları öğrenci sayısı 3 185 
Öğretmen ve memur 752 
Hizmetli 882 
Veteriner okulları öğrenci sayısı 450 
Hizmetli 80 
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28 500 

28 500 
1 900 

15.711 
15.719 Tarım ve tarımsal araştırma kurumları giderleri : 

Bölge zirai 'araştırma enstitüleri, tohum'ıslah ve deneme islbasyonları, çeşitli hayvancılık müesseseleri 
yapılacak araştırıma projelerinin uygulanması için lüzumlu ödenek teklif edilmiştir. 
Vasıta mevcudu 18G 
'Traktör 210 
(Biçer - döğer ve diğerleri 200 

15.721 
15.729 Tarımsal mücadele kurumları giderleri : 

6 bölge zirai araştırma enstitüsü, 1 zirai mücadele ilâç ve aletleri enstitüsü 1 biyolojik mücadele istas 
na müdürlüğü ve 1 zirai mücadele karanitina başkontrolörlüğünün bir yıllık faaliyetleri için ödenek tek 
Çeşitli vasıta mevcudu 69 

15.7S1 
15.739 Veteriner (kurumları giderleri : 

Memleiket hayvancılığının ıslah ve üretimi nıevzuunida çalışan aygır depoları, sığır ıslah kurumları v 
1970 faaliyetleri için teklif edilmiştir. 
Aygır deposu 11 
îneıkhaneler 8 

15.741 
15.749 TopraJksu kurumları giderleri : 

Ankara Topraîksu Kartografya Müdürlüğü, Tokat Topraksn Araşltınma Müdürlüğü, Ankara Toprak Mu 
ımal Müdürlükleri ile beş zirai araştırma kurumunun 1970 faaliyetleri için ödenek teklif edilmiştir. 
Vasıta mevcudu 29 

. _ Tarım 
Topraiksu 

^ . w , , Taran 
Dıger alımlar _ . 

Topraksu 
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15.751 
15.759 Patmuik işleri kurumları giderleri : 

Adana, Nazilli Bölge Pamuk Araştırına Enstitüleri, Eskişehir Pamuk Dememe Üretme Ç 
Manisa ve Malatya Tarım Meslek Okulları ve Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu 
lödenök teklif olunmuştur. 
Çeşitli vasıta mevcudu 159 
(Döner Sermaye dâhil) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.211 Veteriner lâfboratuvar giderleri : 
16.219 

Memıleket hayvanlarının salgın hastalıklardan korunması ve hayvanlardan insanlara 
önlenmesi için yurdun muhtelif bölgelerinde veteriner bakteriyoloji ve sereloji 
leri, bölge lâfeoratuvarları, hayvan hastaneleri ve taafuzhaneler faaliyette bu 
hayvancılığının ıslah ve üretimi mevzuunda zootekni araştırma enstitülerimizde ara 
çapında mem'leket hayvanlarına tatbik edilmektedir. Adı geçen kurumların bir yıllık 

Kontrol ve araştırma enstitüleri 8 
Bölge Gıda Kontrol L. 5 
Hastane ve Dis. 20 
Taaffuzhane 8 
ıBursa Bölge Yapağı L. .1 
Araştırma enstitüleri o 
Gıda kontrol! lâboratuvarı 8 

16.371 Propaganda ve tanıtma giderleri : 
16.375 
16.396 

Tarım, veteriner, topraksu yayın işleri, tarımsal mücadele ve topraksu haber ve ya 
harcanmak üzere teklif olunmuştur. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Milletlerarası teşkilâtlarla yapılan anlaşmalar icabı muhtelif konularda yurdumuzd 
ceklerin çeşitüi giderlerine, (R) formülüne giren masraflar de ödenmek üzere teklif o 
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16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
Milletlerarası genç çiftçi mübadelesi programında gerekse, stajyer öğrenci mübadelemi prog 
gelecek uzman, memur, öğretmen ve öğrenciler için sarfı ieabeden masrafların karşılanabilme 
miştir. 

16.711 Temsil giderleri : 
Makam sahibinin takdiri esas dlmak suretiyle temsilin gerektirdiği her türlü giderler, 

16.722 Ağırlama giderleri : 
Zaruretlerin ioabettiği ahvalde Protokola dâhil askerî ve mülki âmirlerin ziyaretlerinde verile 
yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlıma, konutlara a. 
ların gerektirdiği giderlere ödenmek üzere teklif olundu. 

16.811 Bina onarımı : 
16.816 

Tarım, tarımsal mücadele, veteriner, topraksu, pamuk ve bakanlık merkez binalarının bakım \re 
16.822 Makina ve teçhizat onarımı : 
16.825 

Tarımsal mücadele, veteriner topraksu ve ımmuk hizmetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın o 

(A/2) Yatırım harcamaları gerekçesi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ •. 
21.111 Pamuk işleri etüt ve proje giderleri : 

'Güney - Doğu Anadolu'da pamuk ziraatini geliştirme projesine harcanmak üzere ödenek 'teklif edilmiş 
21.120 Veteriner işleri damızlık hayran ve dondurulmuş sperma alım ve giderleri : 

1970 yılında dış ülkelerden damızlık hayvan ve dondurulmuş sperma satmalım ak üzere teklif edilmişt 

21.131 Topraksu etüt ve proje giderleri : 
21.132 Teknik personel ücretleri : 
21.133 Teknik personel geçici görev yolluğu : 

Topraksu Genel Müdürlüğü 1970 yılı projelerini hazırlamak üzere toprak muhafaza ve etütleri yap 
çekleşmesi için proje giderleri, teknik personel ücretleri ve geçici görev yolluğu için ödenek teklif edi 
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21.140 Tapu ve Kadastro ve Harita Genel Müdürlüklerime : 
(Maliye Bakanlığınca aktarılır.) 
203 sayılı Kanun ve Bakanlıklar arası Harita İşlerini Plânlama ve Koordinasyon Kurulu ka 
dürlüğü adına yapılacak haritala ra ödenmek üzere teklüf olunmuştur. 

21.150 Veteriner işleri etüt ve proje giderleri : 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak etütt ve proje giderlerine harcanmak üzere 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
Tarım, veteriner ve zirai mücadele hizmetleri için 1970 yılında Bayındırlık Bakanlığı tara 
ve büyük onarım giderleri için tdklif olunmuştur. 

Tarım 3 400 000 
Veteriner 8 622 000 
Zirai mücadele 240 000 

22.311) Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.881) 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görüldüğüne göre 1970 yılı programına alman tarım, 
imalât sanayiii ve tarım okulları yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, teknik pe rsonel ücre 
canmak üzere teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.111) Makina, teçhizat v© taşıt alım l an : 
23.152) 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1970 programına alman tarım, tarımsal mücadele, veteriner, 
hizat alımları ve büyük onananla riyle taşıt alımları içlin tefklif olunmuştur. 

23.811)' Tarım okular ı makina, teçMızat ve taşıt alımları : 
23.814) 

1970 yılımda tarım ve veteriner okullarına satmalmaeak makina, teçhizat ve taşıt alımları iç 
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31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
31.431 
31.435 Döner sermayelere ödemeler : 

Tarım, tarımsal mücadele, veteriner, topraksu ve pamuk işleri kuruluşlarında bulunan döner sermaye 
yardım etmek üzere teklif olunmuştur. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.141 
32.146 Kamulaştırma ve saıtınalma bedeli : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1970 yılı programına ve teshit edilmiş bulunan inşaat ve tesislerin lü 
lif 'edilmiştir. 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklarının zarar karşılığı olarak Ziraat Bankasına : 

1682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Ziraat Bankası tarafından satınahnacalk pamuk tohumlu 
geçen Bankaya tediye edilecek bir meblâğ bulunmadığından tertibi muhafaza maksadiyle (1) lira öd 

33.130 5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına : 
Teklif edilen ödenekle muhtaç çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasiylc dağıtılacak tohumlukların masrafl 
kasının işarına atfen ödenek konulmuştur. 

33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına : 
Anılan kanunlar gereğince çay müstahsilına açılacak 'kredi olmadığından Ziraat Bankasının işarına a 
sadiyle (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

33.150 5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasının çıkardığı tahvillerin faiz farkları : 
3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun ilgili maddesiyle onu değiştiren 5389 sayılı Kanun hükm 
linde çıkarılmış bulunan tahvillerin faiz farklarına ödenmek üzere Ziraat Bankasının işarına atfen tek 

33.160 Merinos yapağı alımını desteklemek maksadiyle prim karşılığı Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. ne yardı 
1970 yılında Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. nee satmalınacak merinos yapağına kalite esasına göre 
rak teklif olunmuştur. 

33.170 7457 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına : 
7457 sayılı Topraksu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Kanununun 21 nci maddesi gereğince t 
ma, arazi ıslahı ve ara/i tevhidi hizmetlerine mütaallik tedbirler alacak şahıs ve teşekküllere Tarım 
kontrolü ile T. C. Ziraat Bankasına gerekli kredi "verilmek üzere teklif olunmuştur. 
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33.180 6831 sayılı Kanunun 13 ncü ve 64 ncü maddeleri gereğince Ziraat Bankasına : 
33.190 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi (a) ve 04 ncü maddesi gereğince Devlet or 

civardaki ormanlardan geçimlerini sağlıyaımıyan 'köylerden bulundukları yerlerde kalkındı 
olan kalkındırma kredisi ve ağaçlandırma tesislerine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

Tohumluk buğdayla ilgili giderler kargılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğün 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne tohumluk buğdayla, ilgili giderler karşılığı 
nııyaeağmdan tertibi muhafaza ma/ksadiyle (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yardım : 
Yeniden açılan bu tertibe (1) lira ödenek teklif olunmuştur. 

MALÎ TRANSFERLER : 
904 sayılı Kanuna göre özel idarelere yardım : 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci •maddelerinin illeree istenildiği mânad 
madığı görülmüştür. İyi niyetin ışığı altında ve hayvancılığın gelişmesi anıaciyle (evvelce y 
memesi için Bakanlığımızca gerekli müdahalelerin bu tertipten yapılmak suretiyle işlerin id 
satla ödenek teklif olunmuştur. 
Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz uluslararası kurum ve derneklere katılma payı ödenmek üzere teklif 

SOSYAL TRANSFERLER : 
6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner Hekimleri Konseyine yardım : 
6343 sayılı Kanunun 48 nei maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca Türk Veteriner Ilelvinıleri M 
iyi neticıe alınmakta olduğundan sözü geçen Konseye ödenmek üzere teklif olunmuştur. 
4486 sayılı Kanuna göre tarım okullarını bitirenlere verilecek malzeme karşılığı yardım : 
Tarım okullarından mezun olacak öğrencilerin beherine 4486 sayılı Kanunun 5 nci maddes 
gerekli yardım yapılmak üzere ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Tarım Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine (Memur ve hizmetlilerin 
üzere) : 
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda 

35.720 FAO ile müştereken kurulacak Bitki Araştırma merkezlerine yardım : 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler özel fonu arasında imzalanan meyva, sebze istihsali kıy 
ma ve eğitim projesi uygulama plânı 244 sayılı Kanuna göre 27 . 7 . 1966 tarihinde onayla 

33.200 

33.300 

34.000 
34.340 

34.720 

35.000 
35.661 

35.662 
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maddesinde mahallî faaliyet masraflarına karşılık olmak üzere belirli aidatların Hükümetimiz tarafın 
ması derpiş olunmuştur. Şahsi hizmetler bina ve inşaat teçhizat ve levazımat müteferrik ihtiyaçlar, 
olunmuştur. 
6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliklerine yardım : 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği kuruluş Kanunu gereğince 'kuruluş masraflar 
odaların faaliyetlerini sağlamak amaciyle geçici 3 ncü maddesi hükmüne göre beş milyon liradan a 
kanlığı bütçesine yardım ödeneği konulması gerekmektedir. Sözü geçen Kanunun geçici 3 ncü mad 
dım yapılmış bulunmaktadır. Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
FAO ile müşterek kurulacak Pendik Koyun Hastalıkları Lâboratuvarına yardım: 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasında imzalanan Pendik Koyun Hastalıkları Lâboratu 
rak adı geçen lâboratuvarın çeşitli masrafları için ödenek teklif edilmiştir. 

35.750 FAO Türkiye şap hastalığı araştırma, geliştirme ve bölgesel eğitim özel Fon Anlaşması uyarınca Şa 
dım : 
Birleşmiş Milletler kalkınma programı özel fon teknik yardımından faydalanılarak halen faal durum 
titüsünün teknik çalışmalarımn genişletilmesi kararlaştırılmış ve bu maksatla Birleşmiş Milletler FA 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma uyarınca Hükümetimizin nakdî ve aynî katılma payı karşılığı ödene 

35.760 FAO ile müştereken kurulacak Dericilik ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsün 
Birleşmiş Milletler özel fondan yaralanarak bir Dericilik ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve E 
bu hususta Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasında beş yıllık bir anlaşma imzalanmıştır 
kümetimizin nakdî ve aynî katılma payı karşılığı olarak ödenek teklif edilmiştir. 

BORÇ ÖDEMELERİ : 

Borç ödemeleri : 

Tahakkuk edecek borç miktarı bilinmemekle beraber ileride zuhuru muhtemel borçları ödemek üzer 
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1970 (A/ l ) caıi harcamalar gerekçesi 
12.000 Personlel giderleri : 

12.110 Aylıklar : 
12.112) 

405 aded teşkilât kadroları tutar ı 2 349 600 
1 - 3 üst derece farkı 456 360 
% 35 zam 982 120 

3 788 080 
86 merkez kadroları tutarı 919 080 
289 iller kadroları tutarı 2 869 000 

Toplam 3 788 080 
12.150 819 sayılı Kamın gereğince yapılacak ödemeler : 

29 . 12 . 1966 gün ve 819 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek Kanun gereğince memur ve hizmetlilere ödenecek avans 
karşılığı için : 
1969 yılında mevcut 2 671 kadro tutarı 14 269 800 
% 35 zam 4 994 430 

Tutarı 19 264 230 
12.211) Hikmetliler ücreti : 
12.213) 

919 merkez kadroları tutarı 3 276 600 
% 35 zam 1 146 810 

Toplam 4 423 410 
2 252 iller kadro tutarı 10 993 200 
'% 35 zam 3 850 385 

Toplam 14 843 585 
Genel toplam 19 264 230 
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12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 

Tertibedilen meteoroloji kurslarında ders verecek 6 öğretmen için (E) cetveline alınacak 2/3 oranınd 
geçen yıl ödeneği aynen teklif edildi. 
Aded Ücret Bir ay 2/3 Yıllığı 

6 450 1 800 21 600 

12.232 Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetliler ücreti : 
Meteoroloji Meslek Okulu öğretmen ve idareciler için 1970 yılında alınacak kadı olar için teklif edil 
Kadro adedi 34 
Yıllık tutarı 223 170 liradır. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhtemel bir ihtiyacı aktarma yoluyla karşılanması için (1) lira ödenek teklif edildi. 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
4/10195 sayılı Kararnameye göre muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevm 
lerini ödemek üzere teklif edildi. 

Genel idare işçi ücreti : 
Ağaçlandırma ve bahçe işlerinde çalıştırılacak işçilerin yevmiyelerini ödemek üzere teklif edildi. 
Meteoroloji kurumları işçi ücreti : 
ıKlimatoloji ve Hidrometeoroloji istasyonları ile diğer istasyonlarda çalıştırılacak işçilerin yevmiye 
edildi. 

ıSOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aylıklı 
10 lira hesabiyle çocuk zammı ödenmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif edildi. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince çocuğu 
maktuan 200 lira ödenmektedir. 1969 yılı harcama seyrine göre ödenek teklif edildi. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşi ile memurun ölümü halinde son 
2 aylık tutarı ödenmektedir. Geçen yıl ödeneği teklif edildi. 
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12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesi gereğince veri lecek ted 
göre 3656 sayılı Kanun esasları dâhilinde aylık alan memurlarla, 788 sayılı Kanunun 
ve 6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince açık maaşı alan memurlardan memlek 
rumlarında yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi masrafları ile, bunlardan v 
melikteki esaslar dairesinde ve memurun mensubolduğu daire bütçesine konmuş bulunan 
Diğer taraftan 1969 malî yılı Bütçe Kanunu ile (D) cetveline dâhil personelin de teda 
bulunmaktadır. Memur ve çeşitli hizmetlilerin tedavi masraflarını ödemek üzere ödenek 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli olarak: görev 
lık alanlara 30 ve 7 - 14 ncü derecede aylık alanlara 15 liradan yakacak zammı ödenme 
yerlerde vazife gören memurların yakacak zammını ödemek üzere teklif «ummuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miikterm % 14,5 ğu üzerinden hesaplanm 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Soısyal Sigortalar Kanunu gereğince işveren tarafından ödenecek prim karşıl 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Çalışma saatleri dışında r.-'dıştırılan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğii persone 
telklif yapılmıştır. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 

Memurlardan yabancı dil sınavını kazanacaklara ödenmek uuaksadiyle ve maddenin iinaıha 
miştir. 

YOLLUKLAR : 
12.811 Sürekli görev yolluğu : 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde ve dışında bir g 
caklara verilecek yol ımasırafı, yevmiye, aile 'masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak öd 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Telli, telsiz bilumum cihazlar ve raset aletlerinin kurulması ve bakım işleri, id ani kont 
ı ınm manevra ve tatbikatlara iştiraki, görevlilerin yol ve izaruri masrafları mukabili öde 
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12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği aynen teklif 'olunmuştur. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1970 yılında açılacak meslek içi eğitim kurslarına gelecek memurların yollukları ile yevmiyeleri k 
muştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Tedavi maksadiyle vazife mahallinden başka bir yere gitmek mecburiyetinde olan personelin tedavi 
teklif edildi. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleket meteoroloji teşkilâtında gerekli inceleme ve araştırma yapmak suretiyle yurdum 
meteorolojiye uygun bir şekilde yürütülmesini temin etmek maksadiyle dış memleketlere gönderilec 
olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Gelişen meteorolojik hizmetlerin teknik yönden takviyesi için mevcut antlaşmalar ve ilgili kanun 'g 
rilecek personelin masrafları için teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü olan Dünya Met 
larım uygulamak, milletlerarası çal ışını a lan inkişaf ettirmek, bağlı bulunduğumuz antlaşmalar gereğin 
iyi 'bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile yapılacak olan toplantılaırına iştirak etmek gerekmektedir 
edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Devamlı surette gelişen milletlerarası meteoroloji hizmetlerinin milletlerarası alandaki gelişmesine ay 
ti vardır. Bu durum ancak yetişmiş personelle mümkün olabileceğinden malî yıl içinde dört kursiyeri 
ya'ya gönderilmesi zorunlu görülmektedir. Bu maksatla kursiyerlerm uçak yevmiye ve diğer masra 
teklif olunmuştur. 
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13.000 Y Ö N E T I M G I D E R L E R I : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Açılmış ve açılacak meteoroloji istasyonlarının kırtasiye ihtiyaçlarını temin etmek üz 

13.120 Basılı [kâğıt ve defter alımları ve giderleri :' 
Genel Müdürlük ve teşkilâtı ihtiyacı için bastırılması lüîzumlu bulunan defter ve diğ 
teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Yeniden açılacak istasyonlar dâhil otuz istasyonda döşeme ve demirbaş bulunmamakta 
demirbaşlarını satmalmaik üzere ödenek teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bu malî yıl içinde bastırılacak bültenler 125 formadan ibarettir. Ayrıca Genel Müdü 
delleri ile bülten kâğıt ve baskı bedelleri, telif ve tercüme ücretleri karşılığı teklif lo 

13.150 YaJkacak alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük sitesinin bulunduğu mahalde Genel Müdürlük merkez binasından başka 
dürlük binası bir iken üç adede yükselmiştir. 190 Meteoroloji istasyonu 'dâhil bir yıll 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Çeşitli hizmetlilere 1970 malî yılında satın alınacak elbise, ayakkabı, palto ve iş elbises 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Meteoroloji istasyonları ile merkezin yönetim giderlerinklen sayılan ihtiyaçları dışında 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

13.210 Bu giderleri : 
Mevcut istasyonlarla birlUktte malî yılda açılacak istasyonların ve merkebin kullanma s 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve meteoroloji istasyonlarının bir yıllık temizlik malzemesini satmalmak üzere t 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık aydınlatlma gideri ile istasyon]arın aydınlat 

13.240 Bahçe giderleri : 
Meteoroloji istasyonlarımızda bahçe yapılması zorunluğu görevlerimiz icaibatındandir, zi 
makta, çiftçi bu rasatlarla uyarılmaktaidır. Ayrıca merkezde de çok geniş bir bahç'e 
ihtiyaç vardır. Bu maksatla ödelk teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl 'ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
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13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Manevra ve tatbikatlara iştirak edecek personelin sağlıkla ilgili araç ve gereçleri bulunmaktadır. 
nın temini maksadı ile ödenek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Meteoroloji istasyonların/dan Geuel MiMürlüğe gönder'ilmdkte olan aylık rasat vesaikinin mutlaka ia 
gerekmektedir. Gerek posta masrafları ve gerdtose rasat telleri ile idari tel masraf lanın ödemek ü 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlüğün teleks hatları dâhil bir yıllık telefon konuşma ve hat kirasıiçin ödenek teklif lOİu 

13.490 Diğer ulaştırma giderleri : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl Ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Halen merkezide bulunan iki addd seyyar meteoroloji istasyonu nakil vasıtalarının bir yıllık işletrme 
muştur. 

13.610 Kira bedeli : 
'Tertibi muhafaza maksaldiyle gecen yıl Ödeneği aynen tdklif olundu. 

HİZMET GİDEBUERİ : 
14.110 Hükümet konakları dışımda oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı yazıları üzerine Genel Müdürlük ve iller meteo 
dan korumak üzere satınalınacak malzeme için teklif olundu. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin, gerektirdiği giderler : 
Muhtemel bir ihtiyacın aktarma yoliyle karşılanması için geçen yıl ödeneği aynen konuldu. 

14.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Meteorioloji Genel Müdürlüğü binası ve müştemilâtının sabotaj gilbi tehlikelerde ve sabotajlarla ilgi 
için lüzumlu malzemenin temini sorunlu bulunmaktadır. Satınalınacak malzemeler için ödendk teklif 

14.510 Kurs giderleri : 
Bu malî yılda açılacak meslek içi eğitim kurslarına lüzumlu âlet ve malzemenin satmalmabilmejsi 

14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve diğer yüksek okullarda okutulan iki öğlenci için ödenek teklif edildi. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre Almanya'ya gönderilecek altı personelin gidiş - dönüş ve orada yapacak 
delildi. 
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14.871 Meteoroloji hizmetleri giderleri: 
14.879 

Halen mevcrut 60 hizmet istasyonlarının bir yıllık büro, taşıt işletme, kira, giyim - kuş 
ödenek teklif olunmuştur. 
Vasıta mevcudu (141) dir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.251 Meteoroloji Meslek Okulu gider leri : 
15.259 

(110) öğrenci mevcudu ile halen faaliyette bulunan Meteoroloji Meslek Okulunun bür 
yecek, öğrenci harçlıkları ve diğer alıim ve güderleri için ödenek teklif olunmuştur. 

15.771 Meteoroloji kurumları giderleri: 
115.779 

Kurumlar (3$6) istasyonla çalışmakta olup bir yıllık ihtiyacı bulunan büro, ulaştırma, 
için ödenek teklif olunmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.370 İç fuar ve sergi giderleri : 

Madldlenlin muhafazası için bir lira ödenek! teklif; edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Maddenin muhafazası için bir lira ödenelk tdklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama giderleri ; 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dış memleketlerle ilişkisi çok olan teşekkü 
bilecek sürelerde gerek Amerikan Yaddım Kurulundan, gerekse Dünya Meteoroloji Teş 
mekte ve bu misafirlerden sağlanacak millî menfaat mukahilinde temsilin gerektirdiği 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Genel Müdürlüğün 1970 yılında yapacağı onarımlarla, tahdit işlerini bir program dâhi 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Maddidendn muhafazası için bir lira ödenek teklif olunmuştur. 
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

12.121 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak inşaat için teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

1970 senesinde satmalınacak delikli kart makinaları, elektronik cihazlar ve rasat aletleri için teklif 
371 000 Delikli kart makinaları 

1 547 000 Elektronik cihazlar 
323 000 Rasat aletleri 

1970 yılında Meteoroloji hizmetleri için satmalmacak 6 vasıtaya ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

23.112 Taşıt alımları : 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en .az 9 000 Kg. lık şasi kabin 4X2 2X100 000=200 000 
P ick-Up (Şehir dışı) 4X2 2X 45 000= 90 000 
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri için) 4X2 2X 65 000=130 000 

1970 yılı (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları gerekçesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
1970 yılında Genel Müdürlüğün yaptıracağı inşaata lüzumlu arsaların satmalmması için teklif edilm 
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34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere 'katılma payı : 
5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü bulu 
yıl ödememiz gereken katılma payı Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Genel Sekrete 
19.766/A/FCB No. lu yazısı ile 1970 yılı için (16.961) dolar olarak talebedilmiş olup ( 
edilmiştir. 
Dolar Tl. 
16.961 X 9.08 = 154.006 Tl. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Meteoroloji Memur ve Hizmetlileri Yardım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle y 

Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardım olarak Yardımlaşma Sandığına ödenm 
346 X230 X 125 = 99.475 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.300 Geçen yıllar borçları 
Tahakkuk edecek borç miktarı malûm olmamakla beraber ileride zuhuru muhtemel 'bor 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

G E E E K Ç E 

Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı cari harcamaları için (14 900 000), yatırım harcamaları için (920 000), sermaye 
rı için (430 000) lira olmak üzere (16 250 000) lira teklif edilmiştir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bolüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER : 

11.440 Bakan ödeneği : 
22 . 2 . 1963 gün 23 sayılı Kanuna göre, bakana verilecek yıllık ödenek karşılığı olarak (12 000) lir 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

Bakanlık Teşkilât Kanunu ile eklerine bağlı kadrolardan 6 adedi 1970 yılında kullanılmamak üzer 
hesabı aşağıda gösterildiği üzere (4 423 000) lira teklif edilmiştir. 

2 887 800 4770 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunu ile eklerine bağlı cetvellerde yazılı 263 aded k 
223 800 bağlı (L) cetvelinde yazılı 46 aded kadro karşılığı. 

2 664 000 kalan 
612 200 üst dereceler tutarı 

3 276 200 Toplam 
1 146 800 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

4 423 000 Toplam 
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12.111 Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları : 

Hesabı aşağıda gösterildiği üzere (759 000) lira teklif edilmiştir. 
531 600 4915 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 53 aded kadro karşılığı 

69 600 bağlı (L) cetvelinde yazılı 7 aded kadro karşılığı 

462 000 kalan 
100 200 üst dereceler tutarı 

562 200 toplam 
196 800 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

759 000 Toplam 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten aktarılmak üzere (1) lira teklif edil 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Demiryolu ve karayolu anlaşmaları sebebiyle bu konulara agâh (1 750) lira ücretli 1 
nel yönünden takviyesi için (1 750) lira ücretli 1 işletme mütehassısı, Özlük İşleri M 
ücretli 1 uzman ile, (500) lira ücretli 1 dağıtıcı, Karadeniz bölgesi için (500) lira ü 
lan Dikili Liman Başkanlığı için (400) lira ücretli 1 hademe olmak üzere (7) aded 
aşağıda gösterildiği üzere (2 790 000 lira teklif edilmiştir. 
2 146 200 bağlı (D) cetvelinde yazılı 272 aded kadronun yıllık tutarı. 

643 800 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam (mükteseplere göre % 30) 

2 790 000 Toplam 
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12.212 Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri ücreti : 
Okul atelyelerinde çalışmakta olan 9 aded ustanın sevk ve idaresi için (800) lira ücretli 1 ately 
1 aded daktilo kadrosu ihtas edilmiş ve hesabı aşağıda gösterildiği üzere, (74-5 000) lira ödenek te 
573 600 Bağlı (D) cetvelinde yazılı 81 aded kadro karşılığı 
171 400 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam (mükteseplere göre % 30) 

745 000 Toplam 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Yabancı uzmanların büyük bir ki:-mı bu yıl sonlarında yurtlarına dönecekler; kalanların ücretleri 
cağından; maddenin saklanması için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
I - Ulaştırma Bakanlığının bugün yürrülükte bulunan mevzuat ile verilmiş görev ve yetkiler ve 
sektörünü gerek sulh zamanında ve gerekse fevkalâde hallerde memleketimiz için haiz olduğu bü 
taraftan yeni mevzuat, mevcut görev ve yetkileri daha da ağırlaştırmaktadır. 
24 yıl önce yürürlüğe konulan 4770 sayılı Kanun bugün kalifiye personel ihtiyacını hiçbir şekild 
ğildir. Hızla kalkman memleketimizde Ulaştırma faaliyetlerinin bütününde gerek teknik ve gere 
yük gelişmeler olmuş, Ulaştırma kuruluşlarının bünyelerinde esaslı hukukî değişmeler yapılmıştır 
de de ehemmiyetli ölçüde, kara, deniz, hava nakliyat yol müesseseleri kurulma yoluna girmiştir. 
Böylece günden güne inkişaf eden ve teknik ekonomik, güvenlik, hukuk ve sosyal yönleri bulunan 
gibi ifa edem emek zaruret ve realitesiyle karşı karşıya kalınmıştır. 
II - İkinci Beş Yıllık 1969 icra plânında ulaştırma tedbirleri meyamda aişağıdaşi hususlar yer alma 
birler birinci beş yıl plân ve onun dilimlerinden itibaren icra plânlarında yer ala gelmektedir. 
«Ulaştırma sektörünün plân hedef ve ilkelerine ulaşabilmesi için bâzı araştırma ve incelemelerin ele 
Alt sektörlerin koordincli bir şekilde çalışması ve gelişmesini sağlıyacak program hazırlıkları' içi 
mal akımı etüdüne ihtiyaç görülmektedir. Ayrıca ulaştırma politikasının tesbiti, düzenlenmesi, 
pılması, ve alt sistemlerin benzer şartlar altında rekabet etmesi de zorunludur. Bu konuda gerekl 
lığının sorumluluğunda yürütülecektir.» 
«Ulaştırma Baaknlığı teşkilâtının gelişen ve değişen ihtiyaçlara uydurulması için gerekli çalışmala 
lanacaktır.» 
«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânj karayolu ve karayolu taşıt emniyeti, trafik kontrolları, sürüc 
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rayolu işletmesiyle ilgili bütün görevleri tek elde toplıyan bir Karayolları Ulaştırması 
öngörmektedir.» 
III - Ulaştırma Bakanlığı görevleri sadece murakabe, plânlama, kontrol ve plânlama v 
ten fiilen yapılan ve hükümet mekanizmasında başka yerlerde yapılmasına imkân olm 
fonksiyonları da ihtiva etmektedir. Ezcümle bu meyanda uçak işletmeleri ve hava me 
törünün, personelinin ve kullanılan uçak, gemi gibi her çeşit teknik vasıtalarm vasıflar 
veya teknik muayene ve kontrol!arının yapılması, lisans ve sertifikalarının tanzim edilm 
ması ve tatbiki bütün beynelmilel münasebetlerin yürütülmesi zikrolunabilir. 
IV - Mevcut personel gücü ile yukarıda kısaca temas edilen görevlerin yerine getirilm 
Bakanlığın en önemli problemlerinden birisi ve belki de başlıeası 24 yıldır ufak istisnala 
personel kadrosunu güçlendirmek ve görev ve yetkilerinin mahiyet ve ağırlığı ile onu 
gesizliği gidermektir. 
Personel Kanunu henüz tatbik edilmediği ve bu sebeple Bakanlık Teşkilât Kanununun re 
nel temin etmenin yegâne çaresi halen yevmiyeli teknik eleman istihdam etmekten ibare 
de edilen resmî ve özel ulaştırma sektöründe pak küçük bir nisbet teşkil eden böyle bi 
dan' kabul etmek zaruridir. Diğer kullanıfmıyan ve pratik değeri olmıyan kadrolardan 
mak suretiyle teknik personel malî portesinin azalma yoluna samimî olarak gidilecektir 
V - Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasınca iştirak edilerek tahakkukuna çalışılan 
dinasyonu ve Demiryolu Etüdü ve Uygulama Plânının ilk kısmı 1969 yılı içinde hitam 
oonsult» firması uygulama için kendisi ile paralel çalışan DPT Müsteşarlığı elemanlarına 
manlarda uygulamanın mesulü olan Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınacaklardır. Bir 
ğında yeni ihdas edilen Plânlama Dairesinde istihtam edilirlerken, diğerleri de muhtelif 
çalışmaları yapmak üzere vazifelendirilecek plânlama dairesi mütehassıslariyle birlikte ç 
7 aded teknik personel kadrosuna ilâveten çeşitli branşlarda 7 aded yüksek mühendis ka 
lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zarcımı : 
Geçen yıllar harcamaları göz önüne alınarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıllar harcamaları göz önüne alınarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Harcamalar seyri göz önüne al; nar ak (10 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesi gereğince memurlara verilmekte 
leri 1969 yılı Bütçe Kanununun 37 nei maddesiyle hizmetlere de teşmil edildiğinden (50 000) lir 
lif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.110, 12.111, 12.211, 12,212 nci maddelere konulmuş olan Ödeneklerin % 14 ü olaralk 1 220 393 lir 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.270 nci teknik personel ücreti maddesine konulmuş olan 700 000 lira ödeneğin % 12 kurum karş 
edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince; Kanunların tahim.il etmediği ek bir vazifeyi münfe 
muayyen çalışma saatleri dışındaki mesailerine mukaıbil Bakanlar Kurulu karariyle takdir edile 
(10 000) lira teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
13 . 10 . 1960 gün 101 sayılı .Kanunla kurulan Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle saftınalma konnisy 
ücreti olaralk (15 000) lira teklif edilmiştir. 

12.510 Ek görev tazminatı : 
Yüksek Denizcilik Okulunda 170 ve 140 lira ücretli 2 aded (Laboratuvar Ştefi) (kadrolarına 4178 s 
zamla birlikte yıllık olarak (4 400) lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin korunması için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
t5027 ve 7238 sayılı Kanunlar gereğince Bakanlık Müsteşarına ayda 350 lira hesabiyle verilmesi gere 
'olarak (4 200) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeniden tâyin edileceklerle, sürekli olaralk yer değiştiren ve emekliye ayrılacak memurların yo 
(20 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 ıGeçici görev yolluğu : 
Liman ve Denizişleri Dairesinin NATO çalışmaları, Savunma Sekreterliğinin denetleme ve sefer ça 
resinin muhtelif meydanlardaki havacılık faaliyetlerinin ve Sivil Hava İşletmelerini konltrol etmek, lim 
milere gidip gelmeleri ve Balkanlığın sair geçici görev yollukları için (100 000) lira teklif edilmiştir 

http://tahim.il
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12.814 Ya/bancı uzmamlarla yardımcıları geçici görev yolluğu • 
Maddenin saklanması için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
1 Başkan ve 9 müfettişin 1 yıllık yevmiye ve yol masrafı için aşağıda hesabı gösterildi 

Aded Günlük G-ün Tutar 

5 X 50 X 365 = 91 250 ) . 
4 X 45 X 365 = 65 700 ) Y0vm^° 
9 (Aylık 125, yıllık 12) 13 500 Yol masrafı 

9 550 Başkan için 

180 000 Toplam 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
101 sayılı Kanunla kurulan Yüksek İstişare Kurulu ve Bakanlığın sair araştırma ve incele 
lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
14.510 ncu kurs giderleri maddesiyle ilgili yolluklar için (2 000) lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Hava değiştirme veya sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi maksadiyle ba 
yolmasraflarını karşılamak üzere (10 000) lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Sivil Havacılık Dairesinin yurt dışındaki teknik kont rolleriyle; Bakanlığın sair yurt dış 
re (50 000) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
THY ve DB. Deniz Nakliyatının dış teşkilâtını mahallinde teftiş ve Müfettişlerin meslekî 
lere gönderilmelerini teminen (100 000) lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollrğu : 
Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ve sta.j yapmak 
memleketlere gönderilmiş olan 2 memurun yolluklarını karşılamak üzere (12.000) lira tek 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Avrupa Ulaştırma Bakanları ve Siipleanları, Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Bakanlar Konferan 
Komisyon toplantıları, CENTO Ulaştırma Komisyonu toplantısı, Avrupa Sivil Havacılık konferansı (EC 
Daireleri Başkanları, Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi, İCAO VII nci Hava Seyrüsefer ko 
niz EUM COM/RAÇ özel Hava Seyrüsefer RCD Hava Nakliyat Komitesi, RCD Hava Nakliyat Ko 
mitesi, İtalya, Fransa, Almanya Avusturya Karayolu anlaşmaları ve CİV ve CİM gibi Bakanlık tem 
lantılar için (175 000) lira teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
4770 sayılı kuruluş Kanununun İT nci maddesinin (A) fıkrasındaki hizmetlerin yapılabilmesi iyin (1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilâtının çeşitli kurtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için (50 000) lir 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Bakanlık Merlkez ve taşra teşkilâtının çeşitli basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak üzere (50 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş ihtiyacı ve mevcutların onarımı için ( 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

Satmalınacak günlük gazete, T ürikçe dergiler, hukukî yayınlar ve yabancı dikle yazılmış meslekî 
tercümeleri için (50 000) ; l iman ve Deniz İşleri Başkanlığının Türk Ticaret Gemileri evsaf kitab 
liye ve gemi mümessillikleri talimatı baskı ücreti için (20 000) lira olmak üzere (70 000) lira teklif 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Marmara Bölgesi ve 23 Liman Bask. için (25 000) ; Karadeniz Bölgesi ve 18 Liman Başkanlığı 
10 Liman Başkanlığı için (10 000) ; Akdeniz Bölge ve 8 Liman Başkanlığı için (10 000) lira olm 
edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Merkezde giyim eşyası verilmesi gereken 1 elektrikçi, 1 usta, 1 teksirci, o şoför, 4 dağıtıcı, 1 baş 
olmak üzere 44; taşra teşkilâtında 1 telefon teknisyeni, 1 atelye şefi, 2 kaloriferci, 1 sanatkâr, 5 şofö 
mak üzere 78 müstahdem mevcuttur. Bunlara elbise, ayakkabı ve üç yılda bir verilecek palto için 
re (.55 000) lira teklif edilmiştir. 
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Müs. aded 

122 X 
122 X 
122 X 
80 X 
80 X 

Kumaş 

X 

2.5 X 

Fiyat; Tutar Oesidi 

55 = 20 150 Elbiselik kumaş 
70 = 8 540 Dikiş ücreti 
55 = 6 710 Ayakkabı 
70 = 14 000 Faltoluk kumaş 
70 5 600 Dikiş 

55 000 Toplam. 

13.190 Diğ'er alımlar ve giderleri : 

Gemi adamlarının bir üst dereceye yükselmeleri ve lostromo sınavları için yılda 
sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesi gereğince limanlar dahilinde seyrüse 
işle ilgili ilân masraflarını karşılamak üzere (20 000), 13.110 - 13.160 ncı mad 
alımlar için (10 000) lira olmak üzere (30 000) lira teklif edilmiştir. 

13.210 iSu giderleri : 
ıSu giderleriyle su sayacı alınması ve arızaların onarımı yapılmak üzere Marma 
Karadeniz ve bağlı 18 liman başkanlığı için (5 000), Ege bölgesi ve bağlı 10 li 
8 liman başkanlığı için (2 500) olmak üzere (20 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez teşkilâtiyle 4 bölge ve 59 liman başkanlığının temizlik ihtiyacını karşı 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Mevzuat icabı 24 saat vazife gören taşra teşkilâtının aydınlatma giderlerini kar 
başkanlığı için (15 000), Karadeniz bölgesi ve bağlı 18 liman başkanlığı için 
lığı için (5 000), Akdeniz bölge ve bağlı 8 liman başkanlığı için (4 000) lira 

6 defa 
fere eng 
delerden 

ra bölge 
man ba 

lam ak ü 

şılamak 
(10 000 
olmak ü 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.230 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi 
(10 000) lira teklif edilmiştir. 

bulunmadığından ödenemi 
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13.320 Gdyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Bakanlar Kurulunun 21 . 3 . 1956 gün ve 4/7003 sayılı ve 15 . 10 . 1962 gün ve 6/1122 sayılı k 
tüzükler gereğince bakanlığımız taşra teşkilâtında görevli 58 liman başkanı, 2 başkan yardımcısı, 
muru ile (D) cetveli kadrosunda 19 kaptan, 15 gemi adamı olmak üzere 149 kişinin giyim - kuş 
terildiği üzere 85 000 lira teklif edilmiştir : 

N. Müs. 
Adedi 

149 
149 
91 
134 
91 
15 
13 
20 
20 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Kumaş 

2,90 

2,40 

X 

X 

2,90 X 

Fiyat 

65 
60 
84 

110 
70 
30 
60 
15 
25 

Tutarı Çeşidi 

28 086 Elbiselik lâcivert ikunnaş (şapka dâhil) 
8 940 Ayakkabı 

18 346 Paltoluk kumaş. 
14 740 Memur ve kaptanların elbise dikiş ücreti 

6 370 Memur ve kaptanların palto dikiş ücreti 
450 Gemi adamı elbise dikiş ücreti 
780 Gemi adamı palto dikiş ücreti 
870 Memur beyaz ketten kumaş (şapka dâhil) i 
500 Elbise dikiş ücreti 

5 918 İlân, nakil ve ambalaj masrafları 

85 000 Toplam 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 

Merkez ve taşra teşkilâtının posta ve telgraf giderlerini karşılamak üzere (54 000) Sivil Hava 
tarifesiz hava seferleri yapan uçakların müracaatlarında cevap bonusunu aşan tel ücretleriyl 
len cevabi tellerin bedellerini karşılamak üzere (7 000), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 
yapıkcak 5 gün süreli kontrol 70 tatbikatı ile FALLEX 70 tatbikatı muhabere ması aflarını k 
'olmak üzere (65 000) lira teklif edilmiştir.. 

13.420 Telefon giderleri 
Bakanlık merkez daireleriyle taşra teşkilâtının telefon giderlerini karşılamak üzere (80 000) 
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13.430 Taşıma giderleri : 
Taşra teşkilâtımızın tahliyesi gereken binalardaki döşeme ve demirbaş eşyalarını 
ve diğer taşıma gidenlerini karşılamak üzere (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt ve işletme onarma giderleri : 
Bakanlık mıakam otosunun 1 aylık işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere 
(15 000) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık Müsteşarlığına ait 1 binek oto ile Bakanlık hizmet otosunun ve Ege A 
cut birer arazi binek, 1969 yılında Marmara ve Karadeniz Bölge müdürlükleri için 
binek otolarının işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere (50 000) lira teklif edil 

13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
4922 sayılı denizde can ve mal emniyetini koruma Kanunu ile 618 sayılı Limanlar Ka 
rılan tüzük hükümlerine göre gemi ve Umanların denetlenmesi, günden güne arta 
yapılacak kontrollerde kullanılmakta olan denet motorlarının onarım ve işletme 
lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlığın merkez teşkilâtının TCDD binasında iş'gal ettiği kısımlar içlin (100 000), 
başkanlığının kira ile oturduğu binalar için. (38 600) Karadeniz Bölgesiyle bağlı 
Ege Bölgesiyle bağlı 4 liman başkanlığı için (30 300), Akdeniz Bölge Müdürlüğüne b 
yıl içinde çıkacak sair kiralar için (11 500) lira olmak üzere (240 000) lir a teklif e 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Hükümet konakları dışında otu ran örgütlerin yangından korunma giderleri : 

13 . 8 . 19'66 gün ve 6/6851 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan (Devlet tarafından k 
hakkındaki yönetmelik) gereğince bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklariyle Yük 
diveni, hortum, balta, kazma, minimaks ve motopomp gibi yangın söndürme mal 
lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde (Daire 
nakamsız fasıl açılır. Bu fasıllara seferberlik hizmetleri için icabeden tahsisat İc 
fasıllardan münakale yapılmak suretiyle temin olunur.) denildiğinden maddeye 1 lira 



— 437 — 

Madde 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesindeki 
zemesi alınmak üzere (20 000) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Sivil Havacılık Dairesinde vazifeli personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre eğitilmelerin 
gizlice öğrenmelerini teminen lisan kurslarına iştirakleri ve ayrıca Havacılık konusunda bilgilerini 
deki teşekkül ve müesseselerin programlarından istifade ile yetiştirilmelerini sağlamak ma 
edilmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
101 sayılı Kanunla kurulan (Yüksek İstişare Kurulu) nun giderlerini karşılamak üzere ger 
ması için 1 lira konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun uyarınca İngiltere'ye gönderilmiş olan iki memurun aylıkları ile öğrenci b 
karşılamak üzere (14 000) lir a teklif edilmiştir. 

14.611 Mayın yoketme giderleri : 
5202 sayılı deniz ve kıyılarda görülecek başı boş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin 
Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, sahillerimizde sık sık görülen mayın v e şüpheli cisimlerin 
rarsız hale getirilmesini sağlamak amaciyile vazifelendirilecek mayın yok etme müfrezesine (1 ç 
ve deniz aracı ücretlerini karşılamak üzere (15 000) lira teklif edilmiştir. 

14.651 Uçak kazaları giderleri : 
Uçak kazalarının tahkiki, gerekli teknik kontrollerinin yapılması, uçak malzemesinin revizyonu, 
ilgili atelye ve müesseselerin kontrolü ve bunlar için gerekli salâhiyetnamelerin tanzimi ve 
ları, pilot ve makinist lisanslarının tanzimi için ve bu yııl artan zirai mücadele uçaklarının 
yıla nazaran (5 750) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 

KURUM GİDERLERİ : 
15.261 Büro giderleri : 

Öğrenci ders araç ve gereçleriyle okulun çeşitli ihtiyacı için (20 000), öğrenciyle ilgili her 
ve malzemesiyle kitap bedelleri için (30 000), ilânlar için (5 000), döşeme ve demirbaş için 
havagazı için (40 000), ısıtma tesisatı ve kömür (50 000), odun (5 000), nakliye (5 000), kita 
ıtuvar için (35 000), çamaşır yıkama makinası için (5 000) lira olmak üzere (300 000) lira te 
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15.262 Ulaştırma giderleri : 
Okulun şehir içi ve dişi telefon konuşmaları giderleri, bakım ve tesis masraflariyle san 
(15 000) lira teklif edilmiştir. 

15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Ilamit Naci tatbikat gemisinin yaz ve kış tatlbikatı mazot - makina yağı su ve mütefe 
ve onarımı için (15 000), sigorta giderleri için (35 000), diğer deniz taşıtları' işletime 
üzere (500 000) lira teklif edilmiştir. 

15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Öğrencilerle gemi adamları ve 'hizmetlilerin her çeşit giyim eşyaısı ve dikiş ücretini kar 
veçhile (200 000) lira teklif edi mâştir. 

Aded Unvan Fiyat Tutar A e ı k 1 a m 

220 Öğrenci 700 = 
110 » 82 = 
55 » 400 = 
50 Gemi adamı ve 

hizmetliler 300 ==: 

154 000 Her yıl verilenler (elbise, ayakkalbı, gö 
9 000 îlki yılda bir verilenler (pijama, eşofma 

22 000 Dört yılda bir verilenler (palto,, kazak, 

15 000 Yazlık ve kışlık elbise, kaput, ayakkabı, iş 

200 000 Toplam 

15.266 Malzem alım ve giderleri : 
Okulun lâboratuvar malzemesi için (10 000), öğretim malzemesi için (20 000), fabrika ve 
mesi için (20 000) olmak üzere (50 000) lira teklif edilmiştir. 

15.267 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okul öğrencileriyle hizmetli ve gemi personelinin yiyecek giderleri için hesabı aşağıda gös 
miştr. 
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İaşe Günlük iaşe 
Unvan g'ünü Adedi b'edeli Tut 

Öğrenci 254 220 6.00 33 
Mk. IV. Staj 20 27 6.00 
Mk. I. Staj 75 30 3.00 
Yönetici usta 300 22 3.00 1 
Hizmetli ve ıgemi personeli 340 53 6.000 10 
Fiyat yükselmeleri 

Toplam 

2 

Toplam 50 

Diğer alım ve giderler : 
Öğrenci harçlığı (30 liradır) için (59 000), diploma töreni ve öğrencilere verilecek heldiycler karşılığı 
rafları için (3 000), tedavi giderleri ve ilâç bedelleri için (20 000) okulun diğer çeşitli giderlerini karşı 
üzere (100 000) lira teklif eidilmiştir. 
ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Temsil giderleri : 
Temsilin gerektirdiği her türlü giderler için (25 000) lira teklif eidilmiştir. 
Ağırlama giderleri : 
Gerektiğinde aktarılmak üzere (1) lira teklif eidilmiştir. 
Bina onanmı : 

Marmara Bölge Müdürlüğü binasının badana ve boyası ile diğer küçük onarımları için (10 000), 
(2 O'OO), Gerze Liman binası onarımı ve ihata duvarı için (15 000), Finike ve İskenUerun Liman 
için (15 000), Ayvalık Liman binası onarımı için (2 000), Yüksek Denizcilik Okulu binalarının kü 
Enez daire ve lojman binaları için PTT Genel Müdürlüğünden satınalmaeak binanın onarımı için 
muhtemel diğer tamirler için (16 000) lira olmak üzere (110 000) lira teklif edilmiştir. 
Malana ve teçhizat onanmı : 
Kartal, İdealtepe, Boötancı'da bulunan pusla tasOrih istasyonlarının tamiri ile Marmara Bölgesi Lim 
ne ait .makina ve teçhizatların onanmı için (10 000), Yüksek Denizcilik Okulunda mevcut her t 
onanmı için (10 000) lira olmak üzere (20 000) lira teklif edilmiştir. 
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23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.511 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük oııanımlan : 

Li 

İstanbul Liman Başkanlığı için bir aded komple liman kontrtol motoru inşası için 820 
Yüfcisek Denizcilik Okulu Atelyelern için âlet ve cihazlar alınmak üzere 100 

Toplam 920 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.720 Uluslararası kurum ve 'derneklere katılma payı : 

4749 sayılı Kanunla katıldığımız Sivil Havacılık (İCAO) için 
'6812 sayılı Kanunla katıldığımız Milletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı (İNOO) için 
'539 sayılı Kanunla katıldığımız Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına mütaalli'k M 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Bakanlık memur ve hizmetlilerinin öğle yeniklerine yardım olmak üzere (TCDD Yardı 

Merkez fiilî 142 memur ile 126 ••hizmetlinin % 60 mm öğle yemekleri için aşağıda hes 
edilmiştir. 
268/100X60 160X150=^240X230=55 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 

Geçen bütçe yıllarına addolup da Muhaselbei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçların ödenmesi için (27 000) lira teklif edilm 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan : 
Aynı maksatla (23 000) lira teklif edilmiştir. 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

G E R E K Ç E 

Çalışma Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesinin (A/I) kısmına dâhil cari harcamalar için (18 500 000) lira, (A/I 
(1 350 000) lira ve (A/III) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (17 384 869) lira olmak üzere (37 224 869) 
lif edilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan ödeneklerin mucip sebepleri tertip snasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.440 Bakan ödeneği : 
23 sayılı Kanun gereğince Bakan'a bir ayda (1 000) lira üzerinden ödenmesi gereken ödeneğin yıll 
teklif edilmiştir. 

12.110 Genel idare aylıkları : 
107 aded merkez kuruluş aylıkları ile 257 aded iller kuruluşu memurlarının bir yıllık aylıkları tut 
nun gereğince bir üst derece maaş alan 74, iki üst derece maaş alan 60 memur kadrolarının üstünde 
cem'an (4 961 160) lira teklif edilmiştir. 

12.111 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü aylıkları : 
7460 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde mevcut 21 aded 
rının bir yıllık aylarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (414 000) lira teklif edilmiştir. 

12.112 Dış kuruluşlar aylıkları : 
864"sarılı Kanunla dış memleketlerde kurulmuş bulunan Çalışma Ataşe ve müşavirliklerinde istihdam 
sonelin aylıkları ve dış kuruluş tazminatlarını karşılamak üzere (4 661 556) lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere tertibin muhafazası için (1) lira te 

12.211 Genel idare hikmetliler ücreti : 
Bakanlığımız merkez ve iller hizmetlileri ile kurulacak olan ve halen faaliyete geçmiş bulunan îşç 
kezi için yeniden alınacak 7 aded hizmetlilerin kadro tutarı (50 400), ayrıca bir üst dereceye terfi 
(10 800) lira ve % 35 zam tutarı (21 420) lira ki cem'an (1 530 090) lira teklif edilmiştir. 

12.212 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü hizmetliler ücreti : 
7460 sayılı Kanunla kurulan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde mevcut 18 aded hizmetl 
(235 700) lira olarak teklif edilmiştir. 
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12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti : 
864 sayılı Kajıunun 8 noi maddesi gereğince Çalışma Müşavirlikl'eriyle hizmetin özelliği 
yaç duyacağı Türk ve yabancı uyruklu Doktor, Avukat, Uzman, Mahalli Kâtip, Müterc 
retlerini karşılamak üzere (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Bakanlık Merkez ve İller teşkilâtı ile dış kuruluşlarda çalışan memurların çocuk zammın 
edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller kuruluşları ile dış kuruluşlardaki Ataş!c 
doğum yardımlarım karşılamak üzere ('6 400) lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Merkez ve iller memurları ile dış kuruluşlardaki Ataşe, Müşavir ve memurların 4598 sa 
şılamak üz-ere (7 000) lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince merkez ve iller memurları ile dış kurul 
masrafları olup, ayrıca 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu mad 
hakkında Yönetmeliğin 8 ncü maddesinin değişik (a), (c), (d) maddeleri gereğince yapıl 
hizmetlilerin de tedavi masraflarının ödenmesi sebebiyle (110 000) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğünde1 ça 
ğı olarak (810) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Memur ve hizmetlilere 1970 yılında ödenmesi lâzımgelen maaş ve ücret tertiplerine konu 
olup, geçen yıla nazaran (601 437) lira. fazlalık arz etmektedir. 242 sayılı Kanun gereği 
farkları, Emekli Sandığına ödenmesi lâzım gelen kurum karşılığının % 14 e yükselmesi, 
karşılığı % 14 tutarı olarak (1 088 437) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla mesai ücreti : 
Merkez ve iller kuruluşlarında mevcut memurlara verilecek fazla mesai ücreti olup, Başb 
sayılı tamim ve emirleri ve 1969 yılı İcra Plânının 174. maddesine göre Bakanlığımızda 
üzere Merkez ve Bölge Çalışma, müdürlüklerince yapılan müracaat ve şikâyetler, zamanın 
den birçok evrak mütaakıp aylara devretmektedir. Bu itibaırla, işlerin zamanında ceva 
fazla mesai yaptırılması zorunluğunu doğurmaktadır. Bu maddeye (50 000) lira teklif ed 
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12.421 275 sayılı Toplu is Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları hakem kurullarına katıla 

275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları ile yüksek hakem kurlula 
reti olup (350 000) lira teklif -edilmiştir. 

12.422 931, 6253 ve 854 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacakların huzur ücreti : 
931, 6253 ve 854 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonuna katılacakların huzur ücreti k 
rihinde meriyete giren 931 sayılı İs Kanununun 33 neti maddesi gereğince merkezde toplanacak Asg 
nı, üye ve raportörlerine huzur ücreti olarak bu sene Türkiye çapında asgari ücret tâyini yapılmış 
lira noksaniyle (10 000) lira. teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
7460 sayılı. Enstitü Teşkilât Kanununun 10 ncı maddesine istinaden Enstitünün mevcut öğretim gör 
konularda hariçten muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehassıs ve •konferansçılarına verilen ü 
göre sembolik bir mahiyet arz eden konferans ücretlerinin artırılmasını zaruri kılmaktadır. İkinci B 
Enstitüye verilen ve billıasa hizmet içi eğitimini de kapsıyan görevlerin, imkân nisbetinde yerine g 
fazla konferansçının daha tatmin edici şartlar altında istihdam için (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası için (1) Mra teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanunla Bakanlık Müsteşarına, ayda. 175 lira verilmekte iken 7237 sayılı Kanunla bir mis 
bir yıllık tutarı (4 200) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Merkez ve iller memurlarının yeniden tâyin edileceklerle, nakil edileceklerin zât ve aile yolluklarını 
lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Merkez ve iller memurlarının geçici görev yolluğu olup, ayrıca bu yıl da teknik yardım programının 
projenin onaylanması dolayısiyle, yapılacak geziler, seminerler ve konferanslara katılacakların yolluğ 
edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
16 Bakanlık Müfettişi ille 113 İş Müfettişlerinin işyerlerini teftiş maksadiyle (750 000) lira teklif edi 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız kontrolörlerinin geçici görev yolluğunu karşılamak üzere (2 000) lira teklif edilmiştir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince merkez ve iller memıırarmm tedavisi m 
gidiş dönüş 'masraflarım karşılamak üzere (3 500) lira teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
864 sayıı Kanunla dış memleketlerde kurulmuş bulunan Çalışma Ataşesi ve Müşavirlik 
den tâyin ve nakledileceklerin yurt dışı sürekli görev yolluklarım karşılamak üzere (8 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında bulunan işçilerimizin durumlarım mahallinde tetkik etmek maksadiyle, yu 
mak üzere (66 500) lira teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında bulunan Ataşe ve Müşavir, diğer uzmanların görev çerçevesi içinde bulu 
kikini sağlamak maksadiyle (95 000) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketlere gönderilecek (1) müfettiş için gidiş dönüş ve yevmiyelerini karş 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi ve görgüsünü artırmak maiksadiyle Avrupa'ya gönd 
larmı 'karşılamak üzere (10 000) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
a) Milletlerarası Çalışma Konferansının 54. toplantı dönemi 1970 Haziran ayı içinde ya 
b) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 3 - 4. Sanayi Komisyonunun İsviçre'de yapılacak 
e) İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı El Emeği ve Sosyal İşler Komitesinin Paris 
d) Çalışma hayatiyle ilgili çeşitli meselelerin incelendiği İktisadi İş Birliği ve Kalkın 
arası teşekküllerine katılacak Hükümet delegesi işveren ve işçi temsilcilerinin yolluk, 
üzere (75 000) lira teklif edilmiştir. 

12.910 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları hakem ku 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 36 ncı maddesinin (e) fıkras 
üniversite Temsilcisi (Üye) nin seçimi bu yıl da yapılacağından 1970 yılı Bütçesine bu 
(25 000) lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtında 931 sayılı İş Kanununun tatbiki ile iş hacmin 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezinin ihtiyacını karşılamak üzere (80 750) lira teklif 
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının bir yılluk basılı kâğıt vo defterlerin yaptırılması, diğer taraftan yeni ih 
venliği Merkezi ihtiyacı için yeniden kâğıt ve defter bastırılması, keza dış kuruluş teşkilâtımızın 
vo defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere (66 500) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Baikanlığımız merkez ve iller teşkilâtının bir yıllık ihtiyacını karşılamak üzere (100 000) lira tekl 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlıkla ilgili haberleri takip maJksadiyle günlük gazeteleri mubayaa etmek ve Bakanlığımızın i 
ki Türkçe ve yabancı dildeki neşriyatı kütüphane için satmalmak, ayrıca lüzumlu neşriyat v 
(28 500) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının bir yıllık yakacak alımları ile yeni kurulacak İşçi Sağlığı ve İş Güve 
boratuvar vo kömür fiyatlarındaki artış göz önünde tutularak (38 000) lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Kadroda mevcut 26 aded hizmetlinin, elbiöe, ayakkabı ihtiyaçları ile üç senede bir verilmekte olan 
dolmuş olacağından, bu tertibe (20 000) liar teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlarla bunlara ilişkin giderler karşılığı olmak üzere (4- 750) lira teklif edi 

13.210 Su giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yeniden kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezinin su giderlerin 
ra telklif ledilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yeni kurulacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi için temizlik gide 
edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yeni kurulacak İş Güvenliği Merkezi için aydınlatma giderleri karşılığı 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bakanlıkla ilgili her türlü ilân bedelleri ile genel yönetimle ilgili giderler karşılığı olmak üzere (15 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Ba'kanlığıımız merkez ve iller teşkilâtı ile yenli kurulan İş Güvenliği Merkezi asgari ücret komi 
rulunun posta telgraf ücretleri ile 931 sayılı İş Kanununun geniş çapta tatbikatı işlerin dolay 
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gerçekt i r . İş Güvenliği tebl iga t lar ın ın (150) k u r u ş t a n aşağı göndeıiilmemıesi, d iğe r t a ra 
muhabera t ın bir hayl i a r tmas ı ve yeni ku ru lan ataşelikler de 'göz önünde t u t u l a r a k (175 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlığımı/ , merkez ve iller teşki lâ t ı ile yeni ku ru l an İş Güvenliği Merkezine yenide 
Kuru luş teşki lât ı ile yap ı lan acele telefon konuşmalar ı !)8J sayılı İş Kanununun geniş ça 
hall i maksadiy le telefon konuşmalar ı bir za rure t haline gelmiştir. l>u itibarla, (5)5 000) 

13.510 Bakanlık tasit isletme ve onarma giderleri : 
287 sayılı taş ı t Kanununa, göre1 (makam arabası, verilmesi gereken müsteşarl ık makamın 
ve Amer ikan ihtiyaç; fazlası, t o n u n d a n bir otomobil tahsis edilmiş bu lunmaktad ı r . İki 
ıbakım ve benziıı sarf iyat ı çokluğu nazara a l ına rak (20 000) lira teklif edilmiştir . 

13.520 Hizmet taş ı t lar ı işletme ve onarma giderleri : 
Bölge (.'alışma, Müdür lük le r inde 'ÜI.AC;.' .!•!• ado.i jeep arabam i'e ::ierkezde kul lanı lan 1 a 
lerinde mevcut jeep otolarının 'bir kısmının ımiyadını doldurmuş .ohımsı, 'benzin, lastik 
ve bu yüzden teftiş ve diğer işlerin aksadığı bölgelerden alman yazı lardan anlaşılıııvakt 
edilmiştir . 

13.610 K i r a bedeli : 
B a k a n l ı ğ ı n ı z Merkez teşki lâ t ının ve Bölge (kılışıma Müdür lükler in in bir yıllık kira 'bed 
k i ra bedelinin ar t ı r ı lması ta lep edildiğinden ((>(>() 000) lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konaikları dışında oturan örgütlerin yang ından k o r u n m a gider ler i : 
6/6851 sayılı Devlet t a r a f ından kul lanı lan binalar ın yang ından korunması lıalkkıııdaki y 
Bölge Çalışma Müdür lükler imiz in ihtiyacı için (950) lira teklif edilmiştir . 

14.230 Yargılama giderleri : 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun "14 ncü ımaddesi gereğince İş Mahkemeler ine ka 
ya rg ı l ama giderler ini ka r ş ı l amak üzere (50 0O0) l i ra teklif edilmiştir. 

14.141 3325 sayılı Kanunun. ,3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Ter t ib in muhafazası için (1) l i ra teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gid 
Olağanüs tü hal ve savaşlarda, Bakanl ık ve İller teşkilâtını tahliye, seyrekleş t i rme ve 
çalışmasına devanı 'edebilmesi 'için. beraber inde götürebileceği çalışma, aydınlatma- ve am 
hücumla r ında ku l lan ı lacak kara r tma, perdesi ile Merkez teşki lâ t ında, Sivil Savunma, m 
personeline dağı t ı lması gerekin ekmektedir . Bu malzemelerin alınabilmesini teminen (5 0 
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15.000 15.361 Büro giderleri : 
Çalışma Enstitüsünün büno giderlerini karşılajmaik üzere (25 000) lira teklif edilmiştir. 

15.362 Ulaştırma 'giderleri : 
Enstitünün ulaştırma giderleri olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

15.364 Kira bedeli : 
Enstitünün bir yıllık kirası olup, mukaveleye müstenit tutulan binanın bir yıllık tut arı olan (150 000) 

15.365 Giyim - kuşam ahm ve giderleri: 
Enstitüde mevcut beş hizmeJtliye alınacak iğiyim - kuışam için (2 850) lira teklif edilmiştir. 

15.369 Diğer alım ve giderleri : 
Seminerlerle ilgili fabrika (gezileri için belediyeden sağlanacak otobüslerin icarı, diploma töreni ma 
nün hususiyetinin (gerektirdiği diğer masraflar 'karşılığı (1 000) lira teklif edilmiştir. 

15.891 Büro giderleri : 
Dış kuruluşlar büro giderleri olup, bu yıl yeniden ihdas edilen üç yeni ataşelik büro giderle 
(100 000) lira teklif edilmiştir. 

15.892 Ulaştırma giderleri : 
Dış kuruluşlar teşkilâtına yeniden ihdas edilen üç ataşeliğin de ulaştırma giderleri nazara alınarak ( 

15.894 Kira bedeli : 
Dış kuruluş teşkilâtının lolturdukları binaların bir yıllık kiraları karşılığı olmak üzere (95 000) li 

15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
Dış kuruluşlar teşkilâtı giyim - kuşam karşılığı olarak (7 500) lira teklif edilmiştir. 

15.896 Ziyafet giderleri : 
864 sayılı Kamunun 11 nci maddesi gereğince çalışına müşavirleri ile çalışma ataşelerinin görevler 
kabele edecekleri ziyafet masraflarını karşılamak üzere (25 O00) lira teklif edilmiştir. 

15.897 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileriyle eş ve çocuklarının mahallî mevzuat, toplu sözleşme ve 
sosyal, yardım konuları dışıkla kalan sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının za 
lanabilmesine imkân vermek üzere hazırlanmış ve 3 Nisan 1968 gün, ve 12:865 sayılı Resmî Gazetede 
meliği/n öngördüğü çeşitli yardımların yapılabilmesini temine matuf olarak konmuş olan ödenek m 
bulunan ve kaldığı memleketteki sosyal sigorta ve sosyal yardım fonlarından faydalanabilme i 
işçileriyle eş ve «ocuklarının yurda dönüneeye veya kısa bir zamanda yeniden iş buluncaya kada 
hallerinde tecimlerini saklamaya, muayyen bir ölçüde defin ve cenaze nakil masraflarını karşılama 
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lacak dershanelerin öğretmen ve araç ihtiyacına cevap vermeye sosyal ve kültürel mah 
teklemeye inhisar edecektir. Halen 18 Ağustos 1968 tarihi itibariyle Bonn, Köln, Frank 
(Cenevre, Viyana, Bürüksel, Lahaye ve Boterdam'da olmak üzere 13 çalışma ataşe veya 
den ihdas edilen Hannover, Essen, Zurih ataşelikleri ilâve edilmiştir. Ayrıca bu ataşe 
mua aboneleri keza tüzüğün değişik 11 nci maddesi gereğince tiyatro ve folklor ekipl 
ma arz eden bu tertibe (47!2 258) lira teklif edilmiştir. 

15.898 Diğer alım ve giderleri : 
864 sayılı Kanun gereğince dış kuruluşlardaki diğer alım ve giderleri karşılamak üze 

16.000 16.490 Birleşmiş Milletler teknik yardım programı özel fon giderleri : 
Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler özel fon temsilciliği arasında 2 Eylül 1968 g.inü im 
mahallî faaliyet masraflarının kısmında yer almış olması özel fona Hükümetimizin iş 
edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlık makamının bir yıllık temsil giderleri olup, (30 000) lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Kurulacak olan İşçi Sağlığı ve iş güvenliği merkezi için (800 000) lira teklif edilmişt 

23.000 23.612 Taşıt alımları : 
B'ölge Çalışma Müdürlüklerinde çalışan iş müfettişlerinin teftiş ve murakabe vazifeler 
mış jeep otolarının da miatlarını doldurmuş bulunması hasabiyle Bölge Çalışma Müdürl 
için (450 000) lira teklif edilmiştir. 

23.911 MaMna, teçhizat alımları ve büyük onarımHarı (özel fondan gelecek malzeme ve teçh 
gümrük giderleri) : 
Kurulacak olan İşçi Sağlığı ve iş güvenliği merkezi için gelecek malzemenin nakliye 
lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.771 Milletlerarası Çalışana teşkilâtına katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1969 yılı Haziran ayında yapıl 
metimizin teşkilâtın 1970 bütçesine katılma payı % 0,51 üzerinden (143 708) Amerika 
yılı için katılma payımız olan (143 708) Amerikan dolarının Türk parasiyle tutarı (143 
dır. Ahdi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi söz konusu olduğundan bu maddeye ayn 
edilmiştir. 
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35.000 35.710 Meıü£ez memur ve rjüstahdamlerinİn öğle yemciklerinde kullanılmak üzera (Çalışma Bakanlığı ve 
Yardımlaşma Sandığına yardım) : 
Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere (k20 000) lira teklif edilm 

(3/A) SERI.IAYR TEŞKİLİ VK TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

35.720 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım 
Devletin ekonomik ve sosyal ba'.anıdan -tahakkuk ettir n rey e tartıştığı hizımetler in. inkişafında, İş v 
kendi uhdesine düşen görevleri en iyi şekilde ifa etmek gayreti içindedir. Diş memleketlere gön 
makta ve buna paralel olarak'iş hacını da o nisfoctte çoğalmaktadır. Kurum hizmetlerini ve viata 
maksadıyla 1970 yılı içinde coğrafi! ve iktisadi durumu, nüfus, yakın il ve ilçelerle olan ınıünasebctler 
deniz Ereğlisi ile Karabükte, T indiril, Turgut lu. Lzunköprü, Elbistan ve Çorlu il çeleninde birer bü 
Bun! andan ayrı olarak kurumun özelliği d'olayısiıyrte hizmet binaları temini ba'";: m dan müşkilât 
nalar ihtiyaca cevap verecek k •Tv-dled.e. (almadığından faaliyetin yoğun bulun luğu Ba'likeyir, Zo 
ruım hizmet binası inşasına elverişli) arsalar satma!ması ve Bursa ilinde bulunan knriTma ait ansıa ü 
na inşa ettinilmesi düşünülımüş ve Devlet Plânlama Teşkilâtına gereıkli müracaatta bulunulmuştur. 
rın taımajnlıanması ve memleketimizin ekonomik ve sosyart halkımdan gelişımıesin'i sağlıyaeak hizme 
pılmasını taminen geçen seneye nazaran (1 000 000) lira, faz! asiyi e (İG 000 000) lirıa teklif edilmişt 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yılda gerek tahsisat 'kifayetsizliği ve gerekse tahakkuk evrak 
sonunda vermemeleri hasebiyle ödenmiyen borçların tasfiyesi bakımından (50 000) lira teklif edilm 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda hor hangi bir sebeple ödenmiyen tahakkukların bu yıl üdenebi,l;mesi için bu tertibe ( 
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SANAYİ BAKANLIĞI 

OEREKÇE 

Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının 1970 malî yılı Bütçesi (A/l) cari harc 
(4 056 000) lirası da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına aidolmak üzere cem'an (14 900 000) lira, ( 
lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (2 319 501) lira olmak üzere cem'an (29 

Plân ve programın hedefi olan ekonomik kalkınmanın ancak sanayi ve enerji sektörlerinde tahakkuk 
eden bu İM bakanlığın cari harcamalarında da normal bir artışı gerektirmekte ise de bütçelerin cari 
ile bir artış öngörülmemiştir. 

'Bakanlığın geçen yıl bütçesin© nazaran teklif bütçesinin mukayeseli cetveli aşağıda gösteril mistir : 
Cari harcamalar : 

1969 bütçe rakamı 1970 bütçe teklifi 

ödenekler bölümü toplamı 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetim, giderleri bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderler bölümü toplamı 

Cari harcamalar toplamı 
Yatırım harcamalari : 
Etüt ve proje giderleri bölümü toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve büyük 
onarımları bölümü toplamı 

Yatırım harcamaları toplamı 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Malî transferler bölümü toplamı 
Sosyal transferler bölümü toplamı 
Borç ödemeleri bölümü toplamı 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 
GENEL TOPLAM 

24 000 24 000 
11 543 516 11 579 211 
3 020 611 3 064 786 
119 703 83 503 
202 350 148 500 

14 910 180 14 900 000 1 

242 298 000 270 348 000 38 

6 085 000 6 000 000 

248 383 000 276 348 000 38 

250 000 250 000 
2 067 600 2 057 000 

12 500 12 501 

2 330 100 2 319 501 
265 623 280 293 567 501 39 
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Bu tablonun tetkikinde de görüleceği gibi bütçemizin cari harcamalannda tasarrufu mümkün maddelerden yapıla 
rektirdiği maddelere alınmak suretiyle hizmetlerle ödenekler arasında bir denge sağlanılması yoluna gidilmiştir. 

Bakanlıkların 1970 malî yılı Bütçesinde yer almış bulunan ödeneklerin maddeler itibariyle izahı aşağıda arz edil 

* CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

ödenekler bölümü : 
11.440 Bakan ödeneği : 

Sanayi Bakanı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğ 
biyle verilecek bakan ödeneklerinin yıllık karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

FERlSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 
Aylıklar : 

Teşkilât kanunları ile alman 551 kadrodan 4951 sayılı Kanuna göre kurulan Enerji ve Tabiî Kaynak 
tahsis edilmiş bunun 16 adedi (L) cetvelinde olup bu bakanlığın 99 fiilî kadrosu mevcuttur. Sana 
dan 1969 yılında (L) cetvelinde olan 52 aded kadrosuna bu yıl 18 aded daha ilâve edilerek (L) cet 
miş olup bu bakanlığın da 366 fiilî kadrosu bulunmaktadır. Her iki bakanlığın mevcut 465 aded 

5 599 200 551 aded kanuni kadro tutarı 
1 071 000 86 aded (L) cetveli kadroları tutarı 

4 528 200 465 aded fiilî kadrolar tutarı 
1 584 870 263 sayılı Kanunla verilen % 35 zam 

6 113 070 Lira olarak her iki bakanlık için teklif edilmiştir. 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 2 000 liraya kadar 

819 sayılı Kanun gereğince maaşı (950) liraya kadar olanlara % 15 ve 1 100 - ne konulacak öden 
ve avans suretiyle yapılacak ödemeler karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesi 
yapılacak aktarma için bu maddeye (1) lira konulmuştur. 
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12.211 Hiaraetlilsr ücreti : 
12.212 

Sanayi Bakanlığı ile Sinerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının mevcut 338 aded kadroların 
2 355 600 338 aded kadro karşılığı 

706 680 263 sayılı Kanunla verilen zam karşılığı 

3 062 280 Lira ücretler maddesine teklif edilmiştir. 
12.231 Geçici hizmetliler ücreti : 
12.232 

1969 malî yılı için .'Bakanlar •Kurulunun 26 . 3 . J969 tarih ve 6/11521 sayılı Kararnamesi 
(1 250) liralık mütercim kadrosunun kullanılmasına ve bu yıl ihtiyaç duyulmıyacağındu 
teklif edilmiştir. 

12.271 Teknik personel ücreti : 
liı.272 

1970 yılında 4/10195 sayılı Kararname gereğince görevlendirilecek teknik per^uelin üc 
deye (1) lira teklif edilmiştir. 

12.311 Çocuk zammı : 
12.312 

Her iki bakanlığın teşkilâtında tesbit edilen 389 aded çocuk için 4598 sayılı Kaıutı gere 
389X10X12;=:=46 680 lira tutmak'tadır. Yıl içinde olacak doğumlar ve bakanlıklara yenide 
nazari dikkate alınarak (50 ÜJO) lira teklif edilmiştir. 

İ2.321 Doğum yardımı : 
12.322 

Çocuğu dünyaya gelecek memura 5509 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken (200) lir 
lif edilmiştir. 

12.331 Ölüm yardımı : 
12.332 

Eşi ölen memurlara ve ölen memurun eşine 4598 sayılı Kanun gereğince 1 veya 2 maaş n 
şığı olarak teklif edilmiştir. 

12.341 Tedavi ve cenaze giderleri : 
12.342 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince hazırlana 



Maddo 

— 453 — 

kındaki Yönetmelik ile 6/12105 sayılı Kararname ile 16 . 8 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren ek yöne 
edecek tedavi masrafları ile cenaze giderlerini karşılamak üzere her iki bakanlık için (140 000) lira 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1 500 ve daha yukarı yerlerde istihdam edilen memurlara verilec 
olarak teklif edilmiştir. 

12.371 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.372 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 neu maddeleri gereğince T. C. Em 
ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret tutarları toplamının % 14.5 hesabı ile teklif edilmiştir. 

12.331 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.382 

1970 yılında 4/10195 sayılı Kararname gereğince görevlendirilecek teknik personelin 506 sayılı Kan 
Kurumuna ödenmesi gereken prim ve kesenek karşılıkları için yeniden açılan hu maddeye (1) lira t 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi memurlannın 6309 sayılı Maden Kanunu ile m 
karar ve hükümlerine ait evrak, dosya ve sicillerinin derlenmesi ve tasnifi işinde mesai saatleri dışında 
yılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücretleri karşılığı olanak teklif edilmişti 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Devlet yabancı dil imtihanına girip kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilece 
olarak teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
Teşkilât Kanunu ile kadromuzda mevcut bir müsteşara 5027 sayılı Kanun gereğince ayda verilen (1 
nunla (350) liraya çıkarılmasından 350X12—4.200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarına yeniden tâyin edilecek, memurların, zaruri ah 
personellerin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Bakanlıkları personelinden sene içindi1 geçici görev ile gönderileceklerin, 
nun yürürlüğe girmesiyle geniş bir organizasyon faaliyetine girişilmiş olması sebebiyle yapılacak göre 
iresi Reisliğince standart kontrolleri için görevlendirileceklerin yol ve zaruri masrafları karşılığı ola 
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12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Bakanlıkça lüzum görülerek getirilecek yabancı uzman ve yardımcılarının yurt içind 
olarak teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı müfettişlerinin yapacakları teftiş 
yol masrafları karşılığı olarak: 

Unvanı Adedi Yevmiyesi Gün adedi Tutarı 

Teftiş Heyeti Reisi 1 50 260 13 000 
Başmüfettiş 1 50 320 16 000 
1 nci Sınıf Müfettiş 3 50 320 48 000 
Müfettiş 15 45 320 216 000 

293 000 

Müfettişlerin yıl içinde yapacakları seyahat masrafları karşılığı olarak 1 müfettişe (1 
biyle 20 müfettiş için 

1705 sayılı Kanuna göre norm ve standartların uygulanmasını kontrol ve murakabe 
rika, imalâthane ve satış yerlerine ve bunların bulundukları mahallere görev ile gön 
ve küçük sanatlar müfettişlerinin tahakkuk edecek yol masrafları ve yevmiyeleri ka 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 
11 ve ilçe merkezlerinde Bakanlığımızca ve köylerde Köy İşleri Bakanlığınca açılma 
sanayi kooperatiflerinin teknik ve idari kontrollerindn yapılması için görevlendirilec 
teklif edilmiştir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenimlere iştirak edeceklerin yolluklarını karşılamak amaciyle bu maddeni 

12.834 Kuns yolluğu : 
Hizmet içi eğitim gayesiyle açılacak kurslara iştirak edecek personelin yolluk ve yev 
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Tedavi yolluğu : 

Sağlık raporları gereğince bulundukları mahallerde tedavisi mümkün olmıyan hasta personelin diğer 
sine gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Yurt dışı geçidi görev yolluğu : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Kayraklar Bakanlıklarının bakanlıkları ile ilgili müşterek pazar, GAT ve 
sınai kalkınma konseyinin 1970 yılında yapacakları toplantılara iştirak edeceklerin yolluk ve zarari m 
teklif edilmiştir. 

Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bilgi ve görgülerini artırmak üzere dış ülkelere bu yıl müfettiş gönderilmiyeceğinden maddenin muh 
lif edilmiştir. 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere 4489 sayılı Kanuna göre 1970 malî yılında dış ülkelere pe 
den maddenin muhafazası için d'I lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Dünya Enerji konferansı teşkilâtı ile bu teşkilâtın her yıl düzenlendiği kısmî ve umumi konsey top 
anlaşmalar gereğince katılmak zorunda olduğumuz kongre ve konferanslara, 1970 yılında gelişecek 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından iştirak edeceklerin yolluk ve zaruri masra 
lif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 

13.111 Kırtasiye alımları ve gidenleri : 
13.112 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile kuruluş halinde bulunan ve günden, güne gelişmekte olan 
lar Bakanlığında yeniden ihdas edilen ünitelerinde hizmetleri yönünden ihtiyaçları daha artmış bulun 
tasarrufu sağlamak amaciyle her iki Bakanlık için (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.121 Basılı (kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
13.122 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının gerekli basılı kâğıt 
mek, Sınai Mülkiyet Müdürlüğünde çıkarılmakta olan Sınai Mülkiyet Gazetesi ile Enerji ve Tabiî K 
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icri tesbit ederek duyurmak amaciyle yayınlanmasına karar verilen Enerji ve Tabiî 
mak amaciyle teklif edilmiştir. 

13.131 Döşeme ve Demirbaş alım ve giderleri : 
13.132 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile kurulmakta olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
sadi Devlet Teşekküllerinden kısmen ödünç alarak temin edilmiştir. Mevcut ihtiyaçla 
ların da peyderpey iadeleri gerektiğinden noksanlaşaeak malzemelerin ikmali ile tamiri 
irtibat memurluklarının ihtiyaçlarını sağlamak ve dairelerin en lüzumlu büro malze 
gereçlerin giderleri karşılığı olaıak teklif edilmiştir. 

13.141 Yayın alımları ve giderleri : 
13.142 

Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının bakanlıkları ile ilgili b 
gelişmeleri yakından izliyebilnıek üzere çeşitli dillerde yayınlanan önemli ve teknik 
günlük gazetelerin abonman bedellerinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Dergisinin giderl 
miştir. 

13.151 Yakacak alımları ve giderleri : 
13.152 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bina 
zot ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

13.161 HizmetlTi giyimi alımları ve giderleri : 
13.162 

Bakanlığımız ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kadrolarında mevcut müstahde 
ayakkabı ile üç. yılda bir defa verilmesi gereken ve miadını doldurmuş palto ihtiyaç 
için alınacak müflonlu ceket ile dağıtıcılar için yağmurluk ve gece bekçisine alınacak 
edilmiştir. 

13.191 Diğer alımlar ve giderler : 
13.192 

Maden Dairesinin yeni açılacak 'maden sahalarına ait 1/25 000 ölçekli paftaları ile sa 
sair ölçekli haritaların alınması ile bu arada esıkimiş olan paftaların bezlettirilrne işle 
alımların temini için teklif edilmiştir. 
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13.211 Su giderleri : 
13.212 

Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının sarf edecekleri şehir ve içme suyu 
teklif edilmiştir. 

13.221 Temizlik giderleri : 
13.222 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yıllık normal tem 
lu malzemeleri temin etmek için teklif edilmiştir. 

13.231 Aydınlanma giderleri : 
13.232 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Elektrik istihlâk 
leri alım ve giderlerinin temini maksadiyle tatbik yılında zuhur edecek ihtiyaçların temini amaciyl 

13.241 Bahçe giderleri : 
13.242 

Bakanlık bahçelerini tertip ve tanzim etmek maksadiyle ihtiyaç bulunan mal::v.::e bedelleri karşıl 
13.291 Diğer yönetim giderleri : 
13.292 

Aramalara açılacak maden sahalarına ait ilânların mahallî ve resmî gazetelerde yapılmasını sağlama 
ler maddelerinden karşılanmıyatı genel yönetimle ilgili giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.411 Fosıta - Telgraf giderleri : 
13.412 

.Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının haberleşmesini sağlamak, Maden Dairesi 
Müdürlüğüne ait resmî tebliğlerin taahhütlü olarak gönderilmesi ile icabeden diğer tebliğlerinde g 
her gün artmakta olduğu görülmüş ve 1969 bütçesi ile alman ödeneğin kâfi gelmıyceeği anlaşıldığın 
teklif edilmiştir. 

13.421 Telefon giderleri : 
13.422 

Bakanlığımız Merkez ve İller Teşkilâtı ile kuruluş halindeiki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
leri, konuşma ücretleri ve kuruluşlar adına kayıtlı telefonların Bakanlık a-lı ıra geçiullnıesi sebeb 
muvazi olarak: abone ve fazla konuşma ücretlerindeki artış ve telefonla ilgili sair malzemesini 'k 
edilmiştir. 
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13.431 Taşınna giderleri : 
13.432 

Bakanlığımız teşkilâtı ile Enerji ve Taîbiî Kaynaklar Bakanlığının taşıma ile ilgili m 
miştir. 

13.511 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13.512 

Sanayi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı makam arabalarının bir yıllık akari-y 
teklif edilmiştir. 

13.521 Hizmet taşıtları ^letme ve onarma giderleri : 
13.522 

Bakanlığımızın 'birisi İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğü âmirinde bulunan Chev 
blinin kullandığı ımakam iarabası ve hizmet işlerinde kullanılan 4 araba ile birlikte 6 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının hizmet arabalarında işletime ve onarma masrafları k 

13.610 Kira bedeli : 
13.620 

Bakanlığımız Merkez ve İller Teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanlığının iş 
lı binaların kira bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 
14.110 Hükümet konakları dışımda oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

Bakanlık teşkilâtımızın hükümet konakları dışında oturan dairelerinin yangından 
edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Güvenlik giderleri için 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler 
hafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
Sivil savunlma ve güvenlik giderleri için 7126 ısayılı Kanun gereğince çıkarılan tüzüğ 
ler karşılığı olarak açılmış bulunan maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.511 Kurs giderleri : 
14.512 

Hizmet içi eğitim ve inSangücü eğitim konusunda bakanlıkça açılacak kurs ve semine 
lışma, Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımıza verdiği görevlerin ifası için açılacak 
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ler, Bakanlık dışında açılacak' kurs ve seminerlere iştirak edeceklerin deaJbettirdiği masrafları karş 
ımiştir. 

14.520 Burs giderleri . 
Yüksek: okullarda Bakanlığımız adına okutulmakta olan öğrenci adedi bu yıl 15 kişidir. Beher öğ 
burs dle öğretim, imtihan, diploma harçları, ilâç ve tedavi giderleri olarak (25) lira hesabı ile 

Aylı/k bur£ Harç ve ilâç "Tutarı Yıllığı 
öğrenci adedi Lira Lira Lira Lira 

15 350 — 52 50 63 000 
15 — 25 375 4 500 

67 500 
lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğTenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince bil gi, görgü ve ihtisasını artırmalk üzere 'bu yıl dış ülkelere personel gönd 
nin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ : 
16.211 Tahlil laboratuvar giderleri : 
16.212 

Mevcut ve yapılacak standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mütaiallik tip num 
ların gönderilmesi, sınai ve norm standart nizamnameleri mucibince fabrika imalâthane ve satış yerler 
nacak numunelerin, ambalaj, yollama ve tahlil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.711 Temsil giderleri : 
16.712 

Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının temsile ilgili izaz ve iktfamın gerektirdiği gid 
teklif edilmiştir. 

16.811 Bina onarımı : 
16.812 

Bakanlığımız Merkez ve iller Teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının işgallerinde bulunan 
ile boya ve 'badana gibi ve sair lüzumlu masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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16.820 Enerji ve Tabiî. Kaynaklar Bakanlığı malana ve teçhizat onarımı : 

Maden Dairesinin arazide kullandıkları teodelit aletlerinin onarımı giderleri karşılığ 

YATIRIM HARCAMALARI 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
21.210 2804 sayılı Karnın gereğince Maden TetMk ve Arama Enstitüsüne yardım. : 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1970 yılı iş programında memleketimizin ekono 
zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve birçok endüstri dallarının hamımedde ihtiyaçlarının 
(da saltası mümkün maden endüstriyel haımlmedde ve enerji kaynalklannın bulunma > -(" 
Enstitü İkinci Beş Yıllıık Plân devresinde çeşitli maden, endüstriyel hammedde ve 
kapsıyan proje çalışmalarına devam etmektedir. 1970 yılında bilhassa başta demir, bakır 
•olmak üzere çeşitli maden ve endüstriyel hammadde zuhurlarının uçakla ve karadan 
lı aramalar yapılacaktır Bu çalışmalar için 2804 sayılı Kanun gereğince bu müessese 
mına uygun olarak teklif edilmiştir 

21.320 Kiiçülk Sanayi Geliştirme Mrk. Projesine yardım : 
Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi projesinin gerçekleştirilmesi için satın alınacak maki 
yılı yatırım programına uygun olarak teklif edilmiştir. 

21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüt idaresine yardım : 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi memleketimizin gün geçtikçe artan elektrik enerjisi istihl 
maksadiyle plânlama etütleri, enerji pazarları etütleri, istikşaf işleri, işletmelerin rasyo 
dımlar ile genel proje çalışmaları yapmıakatdır. Bu çalışmaların gerektirdiği gider k 
uygun alarak 2819 sayılı Kanun gereğince yardım olarak teklif edilmiştir. 

21.420 Köy lelektrilklendifilmesi için Etilbanka yardım : 
İkinci Beş Yıllık Kallkınjmıa Plânının 1970 yılı programına dâhil köylerin elektrik lendir 
pakteklif edilmiştir, 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI BÖLÜMÜ 

23.320 (Sanıat modelleri satın alınması ve dağıtılması : 
Memleketimizin tarıma elverişsiz bölgelerindeki halka geçim vasıltıası sağlamak, taram 
cinde boş zamana sahip olanların da âtıl iş günlerini de değerlendirmıek gayesiyle kas 
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dıe Eöyişleri Bakanlığınca açılacak kurslarda halıcılık, tiftik, battaniye, dokumacılık ve ağaç işleme 
yama konularında eğitim ve öğ etim yapılmaktadır. Bu hizmetler için Bakanlığımızca açılacak ku 
alıımları için (2 000 000) ve Köyişleri Bakanlığınca açılacak kursların giderleri ile tezgâh alımla 
cem'an (6 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

MALÎ TRASFERLER BÖLÜMÜ : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı! : 
6894 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Sınai Mülkiyettin Himayesine Mahsus Paris Anlaşmasını 
Kanunla katılmış olduğumuz La-Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsüne anlaşmanın 9 ncu maddesi 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ : 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Dernepne yardım : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının merkez fiilî kadrosu 500 dür. Bunların ö 
ciiyle merkez fiilî personelnin % 60 hesabiyle ve beher gün için 126 kuruştan 230 gün olarak 

500 X 60 X 125 X 230 
= 86 250 lira teklif edilmiştir. 

100 

35.750 Türk Sevk ve İdare Geliştirme Merkezine yardım : 

Türk Sevk ve İdare Merkezi özel fon projesi için işletme masrafı karşılığı olarak Hükümetimizce taa 
karşılığı (1 009 800) Türk Lirasının ilk taksitini teşkil eden (31 600) dolar karşılığı (284 400) lira 1 
1969 yılı taksiti Olarak (31 100) dolar ödenmesi gerekirken sehven (20 İSO) dolar karşılığı (181 350) 
yılın ödenmiyen (10 950) dolar taksit farkı ile 1970 yılı taksiti olan (35 800) dolar ile cem'an (46 7 
lira teklif edilmiştir. 
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35.770 Küçük Sanayi Geliştirme Merkezine yardım : 
Küçük sanayicilerin çeşitli problemlerini çözümlemek ve organizasyonunu yerleşme safhasın 
sı safhasına kadar sağlamak, kolaylık atelyeleri, lâboratuvarlar açmak, küçük sanayici 
deki yerini almasını sağlamak gayesiyle bir merkezin kurulması ile birlikte Birleşmiş M 
(kuruluş ve geliştirilmesine yardımcı olmak üzere getirilecek yabancı uzman, atelye ve lâJb 
dışı personel yetiştirme kursları gibi Önemli hizmetlerin sağlanması için teklif edilmiştir. 

35.790 Dünya Enerji Konferansı Türk Millî Komitesine yardım : 
Memleketimizin enerji kaynaklarının durumu ve artan enerji ihtiyacının karşılanması kon 
ve meydana çıkacak yeni fikirler üzerinde geniş bir tartışma açmak ve istikbale matuf ç 
mek üzere tertiplenecek kongrenin yapacağı masraflara yardımcı olmak maksadiyle teklif 

BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar (borçlan : 
Bütçede yeniden açılan bu maddeye (1) lira tefcldf edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda muhtelif sebepl er dolayımyle ödenemiyen istihkakların ödenmesi ni temin 
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11.000 ÖDENEKLER : 
11.440 Bakan ödeneği : 

23 sayılı Kanunim 1 nci maddesi geı eğince ödenek tdklif edilmiştir. 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

AYLIKLAR : 
12.110 Genel idare aylMarı : 

Mevcut kadrolara istinaden hesaplanmak suretiyle ödenek konulmuştan'. 
12.112 Yurt dışı kuruluşları aylıMarı : 

Mevcut kadrolara (müsteniden ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

Maddenin muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 
ÜCRETLER t 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Mevcut kadrolara müsteniden ödeneği teklif edilmiştir. 

12.213 Yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
Mevcut kadrolara müsteniden ödeneği teklif edilmiştir. 

12.250 Yaibancı uzmanlarla (yardımcıları ücreti : 
. Maddenin muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
'Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Sosyal Sig'O'rtalar primini karşılamak üzere ayrı bir ırnaddıede gösterilmesi hasebiyle ödeneği geçen 
edilmiştir. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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12.320 Doğum yardımı : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı telklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı iılklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Müstahdemlerin tedavi 'masrafları Ocvlet bütçesinden öd enim esi (kararlaştırılması üzerine 
edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın ayın teıklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Emekli keseneğinin fazlalaştırıl masından ötürü geçen yıla nazaran ödeneği fazla, olarak 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılığı : 
'Teknik personelin Sosyal Sigorta. Kuramları kecsenck ve primlerini Ikarşılamak üzere ö 

12.411 Merkez teşkilâtı fazla çalışma ü"<v-ıli : 
Sarfiyatın seyri nazara, alınarak ödeneği ayan teklif edilmiştir. 

12.412 İller teşkilâtı fazla çalışma ücreti : 
Sarfiyatın seyri nazarın alınarak ödeneği geçen yıla oranla fazla teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Maddenin 'muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 

12.440 Ders ücreti : 
Maddenin muhafazası için öden >ği teklif edilmiştir. 

TAZMİNATLAR : 
12.550 Danışma kurulu üyelerine ödemodk tazminat : 

Maddenin 'muhafazası için öden vği ieklif edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 

12.810 Yalbancı dil ikramiys'si : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı tdklif edilmiştir. 
•ÖDENEKLER j 

12.710 Temsil ödemeği : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği gecen yılın aynı telklif edilmiştir. 
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YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları <: 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği gecen yılın aynı teklif edilmıştiı*. 

12.813 G-eçici görev yolluğu : 
Saırıfiyatm seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılar ı geçici görev yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın noksanıyla teklif edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıla oranla fazla teklif edilmiştir-. 

DENETİM YOLLUKLARI : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak .ödeneği geçen yıldan fazla teklif edilmiştir. 
12.828 Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıla -oranla ;ıoksan teklif edilmiştiı*. 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
DİĞER YOLLUKLAR -. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
II - 'Yurt dışı yollukları : 

YÖNETİM YOLLUKLARI • 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görov yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın 'aynı teklif edilmiştir. 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 

265 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince yurt dışı bürolarımızın merkezden geçici görevle gönd 
mesinden dolayı ödeneği geçen yıla nazaran fazla teklif edilmiştir. 
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12.854 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için ödeneği teklif 'edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak öideneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : 
'Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıbn 'aynı teklif edilmiştir. 

DENETİM YOLLUKLARI : 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği gecen yılın aynı teklif edilmiştir; 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
iSaırlfiyatm seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak öideneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

UENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR ı 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıldan fazla teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı [kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödemeği geçen yıldan fazla 'teklif edilmiştir. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği 'geçen yıla oranla no/csan teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın, alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği /geçen yıla oranla noksan teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak öideneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir'. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıla oranla fazla teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve güderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak öideneği geçen yıldan fazla olarak teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıldan fazla 'olarak teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : 

•Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıldan fazla olarak teklif edilmiş tir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
'Bakanlık, merkez ve taşra bürolarının aydınlatma masraflarını karşılamak üzere ödeneği geçen yıla 

• edilmiştir. 
13.240 Bahçe giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği 'geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın fazlasıyla teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak 1969 yılı içinde Merkez, İstanbul, İzmir ve Antalya'da kurulmuş 
larmı karşılamak üzere ödeneği göçen yıla nazaran fazla teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
1969 yılı ödeneği ihtiyacı ikaırşılamıyacağı 'anlaşılması üzerine 1970 yılı ödeneği geçen yıla nazaran 

13.430 Taşıma giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın fazlasıyla teklif- edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Bakanlık taşıtı, işletme ve onarma giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın ayın teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

Bakanlığımıza ait hizmet taşıtlarının eski model olmalarından ötürü sık sık tamirleri gerektiğinden ö 
lif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Kira bedeli : 

Mer'kez ve illerde miikevelelere müsteniden ödenecek 'kira bedellerini karşılamak üzere ödeneği ge 
teklif edilmiştir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından Skorunma ve sigorta giderleri : 
Merkez ve Bölge Müdürlükleriyle Bür-o Şefliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öd 
edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektiıdiği giderler : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği -geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncıı maddesinin gerektirdiği gid 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği gelçen yılın 'aynı tc'klif edilmiştir. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 

1970 malî yılı içinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya eğitim merkezle rinde bir yıl 
açılacak kursların masraflarım, karşılamak üzere ödeneği teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Bakanlığımıza yüksek tahsilli eleman yetiştirilmesi bakımından çeşitli fakülte ve yüks 
turulan öğrencilerin masraflarım karşılamak için ödeneği geçen yıla nazaran fazla o 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Sarfiyatın sıeyri nazara alınarak ödeneği aynı teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Dış kuruluşlar giderleri : 

15.871 Büro giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

15.872 Ulaştırma giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

15.874 Kira bedeli : 
Yurt dışı Turizm bürolarının kiraları mukavelelere ;müsttenildol<duğundan ödeneği tekli 

15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın noksıaniyle teklif edilmiştir. 

15.879 Diğer alım ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri : 

.Memleketimizi içten ve dıştan tanıtmanın esaslarından birisi de tanıtıcı yayınlardır. Bunlar harita, 
den) afişlerin baskı masrafları ayrıca rehber, çeşitli yılbaşı kartı, pankart v.s. gibi reklâm ve tanıt 
essir şekilde yapılması için ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

16.320 Turizm ve propaganda giderleri : 
Yurdumuzu yabancı ülkelere tanıtmak için yalbancı ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları 
rını sağlamak amaciyle memleketimize turist celbetmeık, ayrıca yurdumuzun güzelliklerini yerinde 
bancı ülkelerin seyahat yazarlarj, televizyoncuları seyahat aoenta sahipleri ve fotoğrafçıları davet 
aracılığiyle yurdumuza turist akımının sağlanmasını temin etmek maksadiyle sarfiyatın seyri nazar 
edilmiştir. 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
1969 malî yılı içinde olduğu gibi 1970 malî yılı içinde de Bakanlığımız memleketimiz fuarlarında se 
leketimizi tanıtacak afiş, pano, broşür ve hatıra eşyaları teşhir etmekte turizm yönünden büyük fa 
de edilmiş olduğundan ödeneği geçen yıla nazaran fazla olarak teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuıar ve sergiler giderleri : 
1970 malî yılı içinde yabancı memleketlerde memleketimizin değerlerini tanıtmak için Paris, Zurih e 
(d sanatları, Viyana, Tunus, Bağdat fuarlarına ayrıca İran ve Pakistan ve diğer komşu ülkelerde ter 
iştirak edilecektir. İştirak masraflarını karşılamak üzere ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

İstanbul'da 1970 yılında yapılacak olan Skal klüpleri genel toplantısı ve Uluslararası Resmî T 
ğinin (UIOOT) mn yapılacak kongresi dolayısiyle masrafları karşılamak üzere ödeneği geçen yıla 
edilmiştir. 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödeneği geçen yıla oranla fazla olarak teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

21.000 ETÜD VE PROJE GİDERLERİ: 
TURİZM SEKTÖRÜ 

21.610 Etüt ve proje giderleri : 
1970 malî yılı içinde yapılması gerekli 12.000 yatak kapasiteli turistik sitenin fizikî p 
çeşitli yerlerinde yapılacak fizikî ve fiziksel plânlama etütleri için lüzumlu ve muhte 
Devlet Plânlamaca öngörülen miktar aynen teklif edilmiştir. 

21.640 Termaiizm, etüt, plân ve anallizleri giderleri ve termaiizm çalışmalariyle ilgili her tür 
Termal etütlerinin (Türkiye'nin muhtelif onbeş merkezinde ve analiz etütlerinin kayna 
ri yerleşme plânlaması ise muhtelif üç merkezde klimatik etütleri yapılmak üzere Dev 
miktar aynen teklif edilmiştir. 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, iller Bankası 
Hidroktlimatoloji Enstitüsü Direktörlüğüne ödenir.) 

21.650 Termaiizm, etüt, plân ve analizleri taşıt giderleri : 
Maddenin muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.612 Taşit alımları : 

1970 malî yılında termal etütleri, analizleri, klimatik etütler ve su şehri yerleşme plâ 
hallinde denetlemek gayesiyle bir aded «Station» araba alınması uygun görülmüş ay 
kez, çevre ile olan irtibatlarını sağlamak amaciyle 1 aded münibüs satmalmması için 
manın kabul ettiği miktar aynen teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI YE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 

31.440 265 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince döner sermayeye ödemeler : 
Maddenin muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA BEDELİ : 

32.110 Kamulaştırma ve satınalma bedeli : 
Antalya bölgesinde yaptırılması öngörülen 12 000 yatak kapasiteli turistik site tesisi için satmalma 
rin kamulaştırma bedeliyle tarihî eserlerin etrafının açılması ve diğer bölgelerde yapılacak fiziki etü 
bir kısım yerlerin kamulaştırılması için Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen miktar aynen tek 
II - Transferler 

34.000 MALİ TRANSFERLER : 
BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 

34.470 Turistik önemi bakanlıkça tesbit edilmiş özel idare, beİediye ve köylere yardım : 
Maddenin muhafazası için ödeneği teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Turizm hareketlerimizi milletlerarası turizmine intikal ettirilebilmesi için beynelmilel turizm kuruluş 
1970 malî yılı Bütçe ödeneği gecen yıla nazaran fazla olarak teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.666 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince verilecek ödüller : 
Bugüne kadar uygulanan turizm ödülü Türk turizmine büyük katkıda bulunmuştur. Bu itibarla 
tatbik edileceğinden ödeneği geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
DERNEKLER, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIM 

35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına : 
Merkez memur ve hizmetliler kadrolarına göre hesaplanarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak üzere) 

35.720 Turizm ve Tanıtma dernek ve teşekküllerine yardım : 
Memleketimizde turizmin gelişmesine büyük katkıda bulunan ve olumlu çalışmaları yerinde tesbit ed 
dernek ve teşekküllerine dağıtılmak üzere ödeneği geçen yıla nazaran fazla olarak teklif edilmiştir. 

^6.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi Teşekküllerine geçen yıllar borçları : 

İktisadi teşekküllerin borçları için ödeneği teklif edilmiştir. 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

Geçen yıldan hizmeti ifa edilmiş hizmetlerin karşılığı olarak elde mevcut borçların ödenebilmesi için 
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

G E R E K Ç E 

İmar ve iskân Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi (A/ l ) cari harcamaları için (40 000) lira (A/2) ya 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (17 077 901) lira ki cem'an (248 235 901) lira t 
ve eksilişleri aşağıda izah edilmiştir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince bakana (J 000) lira üzerinden ödenm 
(1 000X12=12 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Bakanlık Kuruluş Kanunu ve eklerine göre 604 kadro vardır. Bunlardan 423 adedi (L) 
maaşları tutarı (2 232 600) lira % 35 zamlar karşılığı (781 410) lira ki cem'an (3 01 

12.150 819 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız memur ve müstahdemlerine % 10 veya % 15 'a 
re (1) lira ödenek konmuştur. 

12.210 Hizmetler ücreti : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil kadrolarda üst dereceye terfi edec 
lira teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetler ücreti : 
1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı gereğince istihdam edilmekte olan 13 kurs öğretm 
tırıldığı ve lüzum olan 8 öğretmen kadrosu da ilâve edilerek öğretmen adedi 21 e çıka 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bakanlığımız Yapı Malzemesi Genel M'üdürlüğü deney istasyonları teknik araştırmaların 
ııin ekonomik plânlaması ve proje çalışmalarında müşavirlik için Almanya'dan getirile 
mak üzere (10 000) lira ödenek konmuştur. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
A/10195 ve 6/1735 sayılı Kararnameler gereğince çalıştırılmakta olan 506 teknik person 
(17 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.280 İşçi ücretleri : 
(Sanat sınıfına dâhil 224 aded personelin bir yıllık yevmiyeleri ile Toplu Sözleşme ve eski asgar 
(5 000 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Aylık personelin zam almaya müstehak çocuk adedine göre geçen yıl ödeneği (12 000) lira konmuşt 

12.320 Doğum yardımı : 
12.330 ölüm yardımı : 

Bu maddelere geçen ve eski yıllar harcamaları seyrine göre geçen yıl ödenekleri aynen kabul edilm 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi lâzımgelen tedavi ve cenaze masrafları karşılığı olup geçen s 
fazlasiyle (100 000) lira ödenek konmuştur. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek mahallerde bulunan aylıklı personelin yakacak zammını karşılamak üzere geçen yıl 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ve ücret maddelerine konulan ödeneğin :% 14 üzerinden hesaplanarak geçen yıla naazran (418 
lira ödenek konmuştur. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.270 ve 12.280 nci maddelerde yer alan teknik personel ve işçi ücretlerine konulan ödeneğin % 11,7 
nulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl gibi (1) lira konmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
1969 yılında yabancı dil sınavına girerek muvaffak olanlara verilecek ikramiyeyi karşılamak üzere 
nulmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince bakanlık müsteşarına verilmesi icabeden temsil ödeneğini karşılamak üze 
konulmuştur. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlık personelinin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran ( 1500) lira fazlasiyle (30 0 
miştir. 
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12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tetkik ve etüt için illere gönderileceklerin yolluklarını karşılıyabilmek üzere geçmiş yıl 
lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Teknik yardımdan faydalanılarak getirilecek yabancı uzmanların memleket dâhilinde y 
şılamak üzere geçen yıla nazaran (33 000) lira noksaniyle (5 000) lira teklif edilmişti 

12.821 Müfettişler görev yolluğu : 
1970 teftiş ve tetkik programına geçen ve eski yıllar harcamaları seyrine göre geçen y 
(300 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Mevcut imar, plân ve harita kursuna alınacak 120 elemanın yolluğu olarak (360 001) lir 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Memur ve hizmetlilerin tedavi yolluklarını karşılamak üzere (5 000) lira ödenek teklif e 

12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Teknik personelin geçici görev yolluğunu karşılamak üzere personel artışı göz önünde 
lira noksaniyle (500 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üze 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
İki müfettişin hizmet dalında araştırma yapması için yurt dışı yolluğu olarak (104 00 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Teknik yardımlardan faydalanılarak yabancı memleketlere staja gönderilerek elemanla 
mak üzere (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi olduğumuz Avrupa Komisyonu Plânlama İnşaat Komitesi toplantısını Fihuat Kongr 
ve plânlama konferansına fotoğrametrik seminerine CİB Teşkilâtının seminerine konut i 
rileceklerin yolluklarını karşılamak üzere (100 000) lira ödenek konmuştur. 

12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Yıl içinde celbedilecek yabancı uzmanın olmadığından tertibi muhafaza için bir lira öde 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
(Merkez ve taşra teşkilâtı ile 1970 yılında kurulacak il imar müdürlüklerinin kırtasiye m 
harcamaları göz önünde tutularak (23 500) lira noksaniyle (214 000) lira ödenek konm 
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13.000 13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı gö 
lira noksaniyle (140 000) lira t >klif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri: 
Döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere yapılan harcamalar göz önünde tutularak (45 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yurt dışı memleketlerden ve dâhilden teknik kitap mecmua ve yerli gazetelerle a/bone tesisi ve baskı 
raf karşılığı olup geçen yıl sarfiyatı göz önünde tutularak (40 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının yakacak alımları ve giderleri karşılığı olarak geçen yıl Ödeneği aynen tek 

13.160 Hizmetli giyim, alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim masraflarını karşılamak üzere 1969 yılınlda yapılan masraf göz önünlde tutularak 
teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
1969 yılımda yapılan masraf göz önünlde tutularak (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir . 

13.210 (Su giderleri : 
1969 yılında yapılan masraf göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik hizmetlerinin icabettirdiği masrafları karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı göz önünde tutul 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 1968 yılı masrafları ve yeni kuruluşlarda göz önüne alına 
muştur. 

13.240 BaJhçe giderleri : 
Bakanlık binası ile taşra teşkilâtı binalarının bahçe giderleri olarak geçen yıl ödeneği aynen konmuşt 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Diğer yönetim masraflarını karşılamak üzere 1969 yılı masrafı göz önünde tutularak geçen yıl ödene 
(10 000) lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 

Merkez taşra teşkilâtı ve yeni kurulacak il imar müdürlüklerimin posta ve telgraf ücretlerini karşı 
yıllar seyrine posta - telgraf ücretleri (15 000) lira artırılmış telefon giderlerine de geçen yıl ödene 
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13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık taşıt ve onarım masrafı olup geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
1969 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlık ve teşkilâtı kira bedeli (1 902 840) lira taşra teşkilâtına ait binaların kirası ( 
lira ödenek korumuştur. 

14.000 14.110 Hükümet konutları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konutları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderlerini karşı! amalk 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Tertibi muhafaza bakımından (1) lira ödenek konulmuştur: 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide 
Tertibi muhafaza bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Mevcut imar, plân ve harita kursuna 10 ay süre ile yeniden alınacak (120) elemanın kurs 
lira teklif edilmiştir. 

14.520 'Burs giderleri : 
Çeşitli sahalardaki hizmetlerin başarılaibümesi için iyi vasıfta eleman tedarik ve telinini 
çıkarılması için geqen yıl ödeneği (20 000) lira artırılmıştır. 

16.000 16.370 îç fua;r ve jsergiler giderleri : 
Yapı sistemleri ve malzemelerin inkişafı ve bu hususları halka tanıtacak sanayii teşvik i 

16.710 Temsil giderleri : 
İmar ve İskân Bakanlığı mevzuları üz'erinde görüşmeler yapmak için memleketimize ge 
lerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere verilmesi icabeden ziyafetler ve (diğe 
Ödeneği aynen konulmuştur. 

(A/Q) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 21.611 Etüt ve proje giderleri : 
Ankara, İstanbul, İzimir, Bursa, İskenderun, Payas ve diğer gelişme merkezlerinin 1/10 
giderleri karşılamak üzere (2 700 000) lira teklif edilmiştir. 
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21.621 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım işlerinin gerektirdiği giderler: (Harita - Tapu ve 
bütçesine Maliye Bakanlığınca aktarılır.) 
[Bursa, Istanlbul, İzmir ve Elâzığ'ın 1/5000 ölçekli Harita ve revizyon yapımı karşılığı olarak (1 800 
Harita - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesine devredilecektir. 

21.622 20 . 7 ,. 1965 gün ve 6/4970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince istanbul, izmir, Anikara nazım 
gerekli giderler: (Bu tahsisat İller Bankasına aktarılır.) 
Bakanlar Kurulunun 20 . 7 . 19ö5 gün ve 6/4970 sayılı Kararı gereğince İstanbul, İzmir ve Ankar 
ması için (300 000) lira teklif -edikiliştir. 

21.711 Etüt ve proje giderleri : 
'Gelişme merkezleriyle nazım plânların yaptırılması, mesken ve yapı malzemesi -mevzuunda yapılma 
tırmalar karşılığı .olarak (1 600 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.712 Teknik personel ücretleri : 
Teknik personel ücretlerimi karşılamak üzere Devlet Plânlamaca tasdikli projesine göre (300 000) l 

21.713 Teknik personel geçjici görev yolluğu : 
Teknik personel geçici görev yolluklarını karşılamak için Devlet Plânlamaca tastikli projesine gör 
lif edilmiştir. 

21.811 Belediye toelknik (personel eğitim merkezi etüt ve proje giderleri : 
Eğitim merkezleri etüt ve proj eslime lüzusm hâsıl olmadığından, bu yıl ödenek teklif edilmemiştir. 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri. 7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (A) fıkrası ile 9 ncu ma 
görevlerin ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, ilgili ilke ve tedbirlerinin yerine getirilebilmesi i 
alanların düzenlenmesi yurdun muhtelif yerlerindeki tarihî ve turistik eserlerin etrafının açılması, 
imar Plânlarının öngördüğü önemli tesislerin yapımı amaciyle Bölge Plânlama çalışmaları sonunda 
dım; (sarf ve tahsis şekli imar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilmek şartiyle iller Bankasında a 
cektir.) 
7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası ile 9 ncu maddesinin (D) fıkrasında belirtilen gö 
Kalkınma Plânının ilgili ilke ve tedbirleri yerine getirilmek üzere alt yapı yapılması, yeşil sahaların 
telif yerlerindeki tarihî ve turistik eserlerin etrafının açılması, civarının düzenlenmesi için Devl 
sine göre (5 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Yapı araştırma lâboratuvarfarı tesisi için plânlamaca tasdikli projesine göre geçen yıla nazaran 
(4 770 000) lira ödenek konmuştur. 
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22.770 Umumî hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 noü maddesi gereğinc 
rılacak paralar.) 
7269 sayılı Kanun mevzuuna giren hizmetlerin ifası için (54 488 000) lira tekliL! edilmiş 
desi gereğince T. Emlâk Kredi Bankasındaki fona devredilecektir. 

22.780 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıikrası gereğince: (T. Emlâk Kredi Banka 
775 sayılı (Gecekondu Kanununa giren hizmetlerin ifası için (118 000 000) lira teklif ed 
maddesinin (a) fıkrası gereğince T. Emlâk Kredi Bankasındaki gecekondu foruna dev 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarımı giderleri : 
Eğitim merkezlerinin yapımı için Plânlamaca tasdikli projesine göre (1 800 000) lira öd 

23.000 23.611 Malkina, teçhizat aûımları ve büyük onarımları : 
Makin a - teçhizat alımına lüzun' hâsıl olmadığından ödenek teklif edilmemiştir. 

23.711 Makina, teçMaat alımları ve büyük onarımları : 
Yapı malzemesi araştırma lâboratuvarı teçhizat alımları ve onarımları karşılığı olup, pl 
yıla nazaran (770 000) noksanryle (50 000) lira konulmuştur. 

23.712 Taşıt alımları : 
Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere satınalmaca'k taşıt bed 
edilmiştir. 

23.811 Makinıa, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Makina - teçhizat alımına lüzum hâsıl olmadığından ödenek teklif edilmemiştir. 

23.812 Taşıt alımları : 
Taşıt alımına lüzum hâsıl olmadığından bu yıl ödenek teklif edilmemiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER BAROAMALARI 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli : 
775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca muhtelif illerde arsa alımı ve kamulaştırma bed 
maddesinin (A) fıkrası ile 9 ncu maddesinin (D) fıkrasında belirtilen görevlerin ve 2 
ilke ve tedbirlerin yerine getirilebilm'esi için İmar plânında yol, yeşil saha, park, oto park 
bedeli olarak plânlamaca tasdikli projesine göre (17 000 000) teklif edilmiştir. 
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34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası çalışmalarda memleketimiz ihtiyaçlarına tekabül edenler üzerinde fikir teatisi ve iş 
ecnebi memleketlerde faaliyet halindeki teşekküllerde üyelikler tesisi, zaruri gfrülen teşebbüslerin 
şılığı olarak (7 900) lira konul muştur. 

35.000 35.710 İmar ve İskân Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığı : (Memur ve müsta 
rine yardımda kınanılmak üzere) : 
Memur ve müstahdemlerin öğle yem eklerine yardım için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Diğer geçen yıl borçları : 
Elde olmıyan sebepler dolayısiyle ödenmiyen borçların ödenmesini temin en (10 000) lira ödenek tekli 

36.320 Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin geçen yıllar borçları : 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerine olan borçlarının ödenebilmesini teminen (1) lira ödenek konmuş 
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KÖY IŞLERÎ BAKANLIĞI 

TOPRAK VE ÎSKÂN ÎŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamaları 
(A/3) Sermaye teşkili Transfer 
harcamaları 

T/oplam 

1969 1970 
Yılı Yılı Fazlası Eksiğ 

46 244 155 46 600 000 '2 141 379 1 785 
8 000 000 12 000 000 4 000 000 

12 242 505 12 678 777 626 270 189 

M 486 660 71 278 777 6 767 649 1 975 

1970 Malî yılı bütçe gerekçesi 
( A / l ) Cari harcamalar) 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar 

Merkez ve iller teşkilâtında 1 040 fiili kadro mevcuttur. Yıllık tutarı % 35 zam dâhil (9 
olarak (2 153 380) lira ilâvesiyle aylıklar için (11 956 000) lira teklif edilmiş ise de bü 
siyle geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
istanbul - Zeytinburnu, Tuzla, Ankara - Akköprü ve Muş ıgöçmen misafirhaneleri ile eğ 
maktadır. Bu merkezlerin iş ve hizmetlerinin yürütülmesi için münhal kadro olmadığınd 
maktadır. Bu nedenle 4 eğitim merkezi içim İstanbul - Zeytinburnu ve Ankara - Akköprü 
(kadrolarında çalışmakta ıolan 10 adet personelin 1101 sayılı Kanun gereğince işlerine so 
diğer merkezlerle birlikte 97 edet kadro ihdasına zaruret bulunmakta ise de bütçe imkân 
10 müstahdem kadrosu ile müktesep haklarından aşağı ücret alan 279 kadronun birer d 
çen yılki ödeneğe (384 000) lira ilâvesiyle (7 846 200) lira teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Hükümetimizle dış memleketler arasında teknik işbirliği hususunda yapılan Anlaşma ger 
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lama, bölgesel köy ive bünyevi şehir plânlaması mevzularında zaruret halinde yabancı memleketlerde 
manların ücretlerinin karşılanmasını temin balkımmdan (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik Personel Ücreti : 
Göçmen kabul merkeızleri, kendi evini yapana yardım metodu ile yapılacak örnek köy inşaatların 
sonele devam etmekte .olan köy envanter etütlerinde, köy imar plâna, konut, tarımsal yapılar ö 
metlerinde, zirai yerleşim etüt, plân ve prıoje işleri ile, plânlı dağıtımda arazi sınıflarının tâyin v 
rının yapılmasında çalışan teknik personel yevmiyeleri bu maddeden ödenme! tedir. 
Mevcut kadroların yıllık tutarlarım karşılamak üzere (7 150 000) lira teklif edilmiştir. 

12.271 Köy İşleri Bakanlığı teknik personel ücreti : 
Bakanlığımız Teşkilâtlama ve Kredi Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Dairesinde çalışan 57 aded t 
ifcanşılamak üzere igeçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Genel Müdürlüğümüzün Akköpt'ü ve Konya Oto tamir atelyeleriyle Akköprü'de (faaliyette bulunan 
amirliği ve merkez işyerlerinde ve Keban Barajı göl sahalarından çıkacak nüfusun iskân işlerinde 
yeleri karşılığı (12 350 000) lira teklif edilmiştir. 

12.281 Köy işleri Bakanlığı işçi ücretleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Dai resinin merkez ve 9 
rilen 40 işçi ücretlerinin karşıl anması için 1970 yılı Bütçesinin bu bölüm ve mad desine (50 000) lira 
ri görülmüş ise de bütçe imkânları göz önüne alınarak maddenin muhafazası için (1) lira teklif ed 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve iller memurlarına 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte d a n çocuk zammı ödeneği 
ıtefcTif edilmiştir. 

12.320 Doğumi yardımı : 
4598 - 5504 sayilı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenmekte olan doğum yardım k 
teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenmekte dlan ölüm yardımı ödeneği 
teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Merkez ve il teşkilâtı memurları ile 1969 yılı Bütçe Kanunu ile tedavileri kabul edilen (D - E) cet 
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metlilerinin ayakta veya hastanede yatırılmak suretiyle yapılan muayene ve tedavi ma 
ıtelklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak aammı : 
1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören teşkilâtımız memurlarına 4378 sayılı K 
zammı karşılığı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenecek ödemel 
edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Teknik personel ve işçi ücretlerinden ödenmesi gereken Sosyal Sigortalar kurumlan kesen 
lira teklif edilmiştir. 

12.381 Köy işleri Bakanlığı Sosyal Si gortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları: 
Kooperatifçilik hizmetlerinde-görevli bulunan Bakanlığımız Teşkil âti ama ve Krediler Gen 
merkez ve taşra teşkilâtına mensup teknik eleman ve işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu 
ödenek 'teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücretti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesai haricinde çalıştırılacak elemanlara v 

12.470 Eski kayıtları yenileme ücreti ve her türlü giderleri : 
Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan 1934 yılma kadar 157 736 ailede 6 
badil d arak gelmiş ve Türkiye'de muhtelif illere yerleştirilmişlerdir. Buralarda göçmen 
yazı ile tanzim edilmiş ve uzun yıllardan beri kullanıldığından fersude hale galmiş bulu 
Bilhassa göçmenlerin yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Bursa, 
Diyarbakır, Maraş, Kütahya, Erzurum, Sivas, Kars, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, illerimi 
defterlerinin yeni yazıya çevri nnesi zorunlu görülmektedir. Bu maksatla her yıl bütçey 
defterlerin yenilenmesi ikmal edilecektir. 
1970 yılı Bütçesine konulacak ödenekle 2 ilde esiki iskân esas defterleri yenilenmek üze 
30 liradan iki eleman için cem'an (10 800) liranın teklifi zorunlu görülmüştür. 

12.710 Köy işleri Bakanlığı Temsil ödeneği : 
Bakanlığımız Müsteşarının temsil ödeneği karşılığı olarak. geçen yılki ödenek ayıen tekl 

12.811 Sürekli gwev yollukları : 
66 Toprak Komisyonu ile İskân Teşkilâtında çalışan elemanların I, II, .111 mcü bölgedek 
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siyle veya sıhhi veya ailevi ve idari sebepler dolayısiyle sene içimde yapılacak tayinlerde özlük v 
üzere (140 000) lira teklif edilmiştir 

12.812 Köy İşleri Bakanlığı sürekli görev yolluğu : 
Bakanlığımız Teşkillâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler dairesinin merkez ve taşra t 
idari elemanın köy kooperatiflerinde araştırına, etüid, proje, pazarlama, finansman ve eğitimle ilgil 
lan 10 000 liralık ödeneğin konulması zaruri görülmektedir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
İllerde Toprak ve İskân Müdürlükleri, ile Toprak ve İskân memurları ve yine illerde faaliyette bulu 
lışmalarını mahallerinde tetkik eden kontrolörlerle merkez ve taşra teşkilatındaki teıknilk ve idari 
ifası ımaksadiyle ve toprak komisyonlarının illeri haricimde toprak dağıtımı dolayısiyle yapacakla 
yollukları karşılığı olarak (1 0.00 000) lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yalbaıncı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Köy kalkınma ve iskân plânlama çalışmalarımıza, iştirak etmek üzere zaman zaman dışarıdan uzman 
imkânları dolayısiyle (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tasmiıiLt : 
Toprak komisyonlarında görevli memurlara 1968 malî yılı Bütçe Kanununun 14 neıı maddesinde z 
terildiği üzere 6245 sayılı I la remılı Kanununun 50 ne i maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca tazmi 
66 toprak komisyonunda 630 memur ve 590 hizmetli bulunmaktadır. Memur ve hizmetlilerin tazminatl 
lira teklif zaruri görülmüştür. 

12.821 Genel Müdürlük müfettişleri geçici görev yolluğu : 
Teşkilât Kanunumuzda Teftiş Heyeti Başkanı, bir başmüfettiş ve 10 müfettiş bulunmaktadır. Topra 
kilâtı elemanları hakkında şikâyetleri mahallen incelemek ve yıllık normal teftişleri için yapacak 
yolluk ve yevmiye karşılığı olarak (215 000) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Toprak komisyonlarına eleman yetiştirmek amaciyle merkezde Toprak İskân Kursu açılmaktadır. 
memurlarının geliş ve dönüş yo! ukları ile kursa iştirak edecek 40 öğrenciye 6245 sayılı Harcırah 
miyesi ödenmektedir. öğrencilerin kurs yevmiyelerini karşılamak üzere (135 000) lira teklif edil 

12.835 Köy İşleri Bakanlığı kurs yolluğu : 
Bakanlığımız teşkilâtlama ve krediler genel müdürlüğü kooperatifler dairesince yürütülmekte olan 

, anlaşması gereğince merkezde uygulanmakta olan lisan kursuna iştirak edecek kopcratörlere öde 
bir ödeneğin konulması uygun görülmektedir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
Merkez ve il memurlarının tedavi merkezlerine yapacakları seyahat dolayısiyle öden 
rak (.15 000) lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yunt dışı geçildi görev yolluğu: 
Birleşmiş Milletler Muhacir ve mülteciler yerleştirme konseyi idare komitesinin yapm 
ğümüzü temjsilen iştirak edecek olan temsilcilerin yol ve zaruri masrafları karşılığı ol 

12.854 Köy işleri Bakanlığı yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığın, teşkilâtı ama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Dairesi eleman 
tirilmek üzere muhtelif yabancı ülkeye gönderilecek kooperatürlerin yurt dışı geçici g 
lira ödeneğin konulması zaruri görülmektedir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Halen dış ülkelerde öğrenci bulunmadığından bu tertibe (1) lira ödenek teklif edilmiş 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
12853 ncü maddede arz ve izah edildiği üzere Birleşmiş Milletle1!" Muhacir ve mültec 
m.iütelif tarihleııde kongre ve konferanslar tertip etmektedir'. Bu toplantılara genel 
gelerin yollukları karşı!ğı olarak" (9 000) lira teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yoluğu : 
Genel müdürlüğümüz etüt, plân, proje ve yerleşim çalışmaları ile ilgili olarak alınan 
eğitim için gönderileceklerin, yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak (10 000) lira tek 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Genel müdürlüğümüz merkez teşkilâtı ile İller Toprak İskân Müdürlükleri iskân memur 
rak komisyonları kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere (1.25 000) lira teklif edilmiş 

13.111 Koy işleri Bakanlığı (kırtasiye! alımları ve giderleri : 
Bakanlığımuz, Teşkil âtlanım a. ve Krediler 'G-encl Müldürlüğü, Kooperatifler Dairesinin me 
kaarşılamak üzere (2 000) liralık bir ödenek teklif edil'miştir. 

13.120 (Basılı kâğıt ve defterler alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtı ile iller teşkilâtı Tioprak - İskân müdürlükleri ile Toprak komisyonları 
envanteri tamamlanan vilâyetlerin envanter neticelerini kitap 'halinde bastırmak üzere ( 

13.121 Köy işleri Bakanlığı basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığın, Teşkilâtlanfma ve Krediler 'Genel Müdürlü günün merkez ve taşra örgütünün 
karşılamak üzere 1970 yılı bütçesinin bu bölüm ve »nadidesine (1 000) lira ödenek konu 
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13.130 Böşeme ve demirbaş alımları giderleri : 
öenel Müdürlüğümüzün 'gelişen 've görev konuları dışında verilen hizmetlerine paralel alarak pers 
bir artış olmuştur. Bu personelin çalışması ve işgücünün değerlendirilebilmesi için ibüro malzemesi 
yaç görülmektedir. 
Geçen yıllar döşeme demirbaş ödenekleri ile ancak eskilerinin tamirleri 'mümkün olabilmiş yeni döş 
kün olamamıştır. 
Toprak komisyonlarının kurulduğu 1945 ve mütaakıp yıllarda alınmış olan cetvel, yazı ımakinaları 
kânsızlıkları karşısında alınamamış mevcutlarda asgari 19 yıldır tamirle kuliani'lalgelımiş 'büyük bir 
rumda. bulunmaktadır. Bu 'düşünce 'ile .merkez ve taşra teşkilâtının asıgari ihtiyaçları hesaplanarak 
karşılanmak üzere projelendirilmiş bulunmaktadır. Her ne kadar her yıla isabet elden miktar (64 
bütçe imkânları nazara alınarak (100 000) lira teklif 'edilmiştir. 

13.131 IKöy İşleri BaJkamlığı döşeme ve demirbaş alımları ve güdenleri : 
Bakanlığın, Teşkilâtlanma ve Kreidiler Genel Müdürlüğünün 'merkez ve taşra örgütünde çalışan tek 
demirbaş alımı ve giderlerini karşılamak üzere (18 500) liralık bir Ödenek konulması 'zaruri görülmü 

13.140 Yayın alımları ve güderleri : 
Genel Müdürlük ühtiyacı için gazete, kitap, mecmua bastırılacak -her nevi yayın, tamim kağıt v. 
(14 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.141 Köy İşleri Bakanlığı yayın ahmtaı ve giderleri : 
'Bakanlığın, Teşkilâtlanma ve Krediler Genel 'Müdürlüğü merkez ve taşra örgütlerine kooperatifçili 
ğu yayınları almak üzere (6 000) liralık ödenek konul'ması gerekli görülmüştür. 

13.150 Yakacak alum ve giderleri : 
Toprak ve İskân Müdür ve memurlukları ve (66) toprak komisyonunun yakacak ihtiyacını karşı 
teklif edilmiştir. 

13.151 Köy İşleri iBaJkanlığı yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Kreidiler Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının yakacak giderlerini kar 
Ödenek konulmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim allımliarı ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtında, hademe, işçi ve bekçi gibi 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 'maddesine tabi 
ğince yılda bir verilen elbise, ayakkabı ile üç yılda bir verilen palto bedelini karşılamak üzere (38 

13.190 Diğer alımüar ve güderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtında 13.110 - 13.160 neı maddeleri dışında kalan alım ve giderleri karşılama 
edilmiştir. 
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13.211 Genel Müdürlük su giderleri ; 
Merkeız 've iller teşkilâtının içine ve kullanma su ihtiyacını 'karşılamak üzere (42 000) lira 

13.212 Köy işleri Bakanlığı su güderleri : 
'Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra örgütünün sn 
lık ödenek konulnuksı teklif edilmiştir. 

13.221 Genel Müdürlük temizlik giderleri : 
'Merkez ve iller teşkilâtında faaliyette İmlunan Toprak ve İskân Müdürlük ve nuemurlıık 
mizlik malzeme ihtiyacını karşılamak üzeer (52 000) lira teklif Gidilmiştir. 

13.222 Köy İşleri Bakanlığı temizlik giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler 'Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra örgütünü 
lık ödendk konulması zaruri görülmektedir. 

13.231 Genel Müdürlük aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının aydınlatma masraflarını karşılamak üzere (100 000) lira tekl 

13.232 Köy işleri Bakanlığı aydınlatma giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Cîenol Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin .merk 
leri olarak ('62 800) liralık öd nek konulması 'zaruri gönüm ektedir. 

13.240 Genel Müdürlük 'bahçe giderleri : 
Akköprü, Tuzla, Zeytinıbnrnu göçmen ka'bul, yetiştirme ve Muş eğitim merkezleri bahçel 
araç, ovree ve malzemenin temini için 'bu tertibe (o 000) lira teklif edilmiştir. 

13.291 Genel Müdürlük ldiğ,er yönetim giderleri : 
İllerde faaliyette bulunan (66) toprak komisyonunun mahallen temin edeceği bilirkişiler 
retleri belediyelerce takdir edilen rayiçler üzerinden ödenmektedir. Topralk komisyonu 
mesi hasebiyle .bilirkişi adedinde hissedilir bir artış kaydetmiştir. Bu bakı.mdau irerek bi 
lâtının diğer yönetim giderlerini karşılamak üzere (85 000) lira teklif edilmiştir. 

13.292 Köy isleri Bakanlığı diğer yönetim giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü merkez ve iller kuruluşlarının 
üzere (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.310 Birleşmiş Milletler Dünya Gida Yardımından gelen gıdaların tahliye, depolama, nakil, yü 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Vardı m nidan gelen gıdaların tabiiye, depolama,nakliye, y 
lanmaktadır. Lüzumunda ödenek temin edilmek üzen1 (İ) lira teklif edilmiştir. 
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13.320 Griyim - (kumaş alımları ve giderleri : 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince toprak komisyonlarımda çalışan memur ve hizmetli 
rını kolaylaştıracak her türlü eşya ve malzeme verilmesi gerekmektedir. Arazi üzerinde devamlı o 
nu. memur ve hizmetlilerine yönetmelik gereğince verilecek giyim eşyası masrafını karşılamak üze 
miştir. 

13.330 Dış memleketlerden satınalmacak maiMna,aJlet ve malzemenin ısigoıta, navlun, gümrük v. s. giderleri 
Maddenin mühafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

13.300 Diğer alımlar ve giderleri (Çalışma şartlarını kolaylaştıracak eşya malzeme) 
4-784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 'gereğince toprak komisyonlarının yaşama ve çal ışına şartlar 
eşya ve 'malzeme verilmesi gerekmektedir. Ödenek azlığı dolaylsdyle toprak komisyonlarının kamp 
mak için (19 000) lira teklif edilmiştir. 

13.411 Genel Müdürlük posta - telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının PTT masrafı için (105 000) liralık Ödenek teklif edilmiştir. 

13.412 Köy işleri Bakanlığı posta - telgraf giderleri : 
•Bakanlığımız Teşkilâtla m a ve Krediler Genel Müdürlüğümün merkez ve taşra örgütümün posta - t 
liralık ödenek konulması zaruri görülmüştür. 

13.421 Genel İMüdürlük telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtında mevcut telefon .mükaletme ücretlerini karşılamak için (145 000) lira tek 

13.422 Köy işleri Bakanlığı telefon giderleri : 
Bakanlığımız Teşlkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merkez ve taş 
rini karşılamak üzere (52 000) liralık talhsisat konulmaisı zaruri (görülmektedir. 

13.431 iskân işleri taşıma giderleri : 
Maddenin (muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.432 Toprak işleri taşıma giderleri : 
Topralk tevzi komisyonları işleri icabı lıir hölgeden bir bölgeye hattâ başka bir il'e nakil ve intik 
olarak (35 000) lira öden'ek teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel MüidıüHlükte mevcut taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak (22 8O0) lira öden 

13.511 Köy işleri Bakanlığı taşıt 'işletme ve onarma giderleri : 
'Bakanlığımız hizmetlerinde kulllanılan taşıtlar ile Teşkilâtlarım ve Krediler Gjnel Müdürlüğü Ko 
lerinde kullanılan taşıtların işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere (30 000) liralık ödenek 
tedir. 
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-13.520 Hizmet taşıtları işletme onarma giderleri : 
'Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri olarak (66) aded toprak komisyonu, inşaat amirlik 
cetvelde [gösterildiği üzere '(173) aded pick - ııp, (106) aded kamyon, (9) a'ded üniversa 
mevcut bulunmaktadır. Söz konusu (357) aded taşıt ve ma'kina için Maliye Bakanlığını 
saplanan (2 300 000) lira teklif edilmiştir. 

13.611 Genel Müdürlük kira bedeli : 
Bakanlıkça kiralanan Ulus Çarşısı ve İs Hanı (A) blokunda Genel Müdürlüğümüz hisses 
Komisyonları İskân Teşkilâtı için Hükümet konaklarında müsait yer bulunamaması dolay 
kalınmaktadır. 
Mukaveleye bağlı olarak tutulan binaların yıllık kira bedelini karşılamak üzere (925 000 

13.612 Köy işleri Bakanlığı kira bedeli : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Kredilicr Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merk 
lamak üzere (225 000) liralık ödenek konulması gerekmektedir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Devlet tarafından kullanılan hinalarm yangından korunması hakkındaki Yönetmelik g 
ran Bakanlık ve daireler örgütlerinin yangından korunması için Genel Bütçeye dâhil d 
ihtiyaçlarının da ilgili Bakanlık ve dairelerin kendi bütçelerine koyacakları ödenekle 
gün ve Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 111104 - 4/8870 sayılı yazıları ile bildi 
müz merkez teşkilâtı ile 66 Toprak Komisyonu, 37 İskân Müdürlüğü, 34 İskân Şefliği 
göz önüne alınarak (4 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide 
Olağanüstü hal ve savaş hazırlıklarında lüzumlu malzemenin satınalınmasmm temini iç 

14.343 Köy İşleri Bakanlığı 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu madde 
Maddede belirtilen işlere sarf edilmek üzere (2 000) Tl. teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Geçen malî yıl gerekçesinde istenilip, tasarruf mülâhazası ile bir kısmı gerçeklestirilemi 
yürütülmesi ve devam ettirilmesi en önemli bir konudur. 
Bu cümleden olarak; 
a) Akköprü Toprak İskân Kursu genel yönetim masrafları için (250 000) Tl. 
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b) Tuzla Göçmen Ka'bul ve Yetiştirme Merkezinin genel yönetim masrafları için (300 000) Tl. 
c) Zeytinburnu Göçmen Kabul ve Yetiştirme Merkezinin genel yönetim masrafları için (17,5 000) 
d) Muş Eğitim Merkezi genel yönetim masrafları için (150 000) Tl. 
e) D.S.İ. Makina Eğitim Merkezinde eğitim görecek usta ve araç - gereç operatörlerinin geliştirilm 

Tl. 
f) Teşkilât mensubunun hizmet içi eğitimini sağlamak için (50 000) Tl. sı ki, toplam olarak yukard 
ödeneğin bu yılki bütçe ile sağlanması ve bu tesis ve işyerinin işlemesi ve kursiyerin yetişmesi bak 
mektedir. Yuka.rda arz edilen sebepler dolayısiyle (1 000 000) liraya ihtiyaç bulunmakta ise de 
alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.511 Köy işleri Bakanlığı kurs giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesince kooperatif idar 
uygulanacak 'kurslara iştirak edecek kooperatörlere ödenmek üzere (65 000) Tl. hk ödenek konulma 

14.520 Burs giderleri : 
Genel Müdürlüğün yüksek tahsil yapmış teknik eleman ihtiyacının bir kısmını- içeride yetiştirmek 
Müdürlük çalışmalarına daha üniversite kademesinde ilgi gösterilmesini ona göre yetiştirilmelerini 
man temininde çekilen güçlüğü ortadan kaldırmak amacını gütmektedir. Yurt içi fakültelerinde i 
larında yetkili çalışabilecek çeşitli konularda eleman yetiştirmeyi sağlamak için 8 öğrenci okutulm 
sinde 2 öğrenciye daha burs verilmesi gerekmekte olduğundan öğrencilerin burs ücretleri ile tedavi 
şılamak üzere (36 100) lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
1 . 6 . 1967 tarihli 12610 sayılı Kesinî Gazetede yayınlanan kararname gereğince yüksek öğrenim m 
lüğümüz ünitelerinde staj için tefrik edilecek öğrencilere 110 günlük stajları süresince her gün için 
dir. 1970 yılında 12 stajiyer öğrenci için (40 000) lira ödeneğin teklifi zaruri görülmüştür. 

14.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Toprak ve İskân müdürlüklerinde mevcut 32 taşıtın işletme ve onarma masrafı karşılığı olarak ( 
edilmiştir. 

14.935 Giyim kuşam alımları ve giderleri : 
Yurdumuza gelen göçmenlerden muhtaç durumda bulunanların giyim kuşam ihtiyaçlarını karşılam 
edilmiştir. 

14.936 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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14.937 Yiyecek alım ve giderleri : 
Göçmen ve mültecilerle içeride nakledileceklerin 2510 yayılı İskân Kanununa göre iaşe y 
teklif edilmiştir. 

14.939 Diğer alım ve giderleri : 
14.933 - 14.937 maddeleri dışında kalan ve iskân işleri için lüzumlu bulunan diğer alım 
nek teklif edilmiştir. 

15.000 15.481 Büro giderleri : 
Hükümetimizle Bulgaristan Hükümeti arasında varılan anlaşma dairesinde 1969 yılınd 
cek ve göçmenlerin kanuni işlemleri yapılıp mürettep mahallerine sevk edilinceye kad 
Bu sebeple lüzumlu büro ımalzemeşinin satınalmması için (100 000') lira teklif edilmişti 

15.482 Ulaştırma giderleri : 
Göçmen misafirhaneleri eğitim merkezlerinin ulaştırma masrafkırını karşılamak üzere ( 

15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
115.481 nci maddesinde arz ve izah edildiği üzere 4 (göçmen misafirhane ve eğitim merk 
ma 'masrafları 'karşılığı solarak (75 000) lira (teklif edilmiştir. 

15.485 Giyim -, kuşam alım ve giderleri : 
Göçmen Misafirhane ve eğitim merkezlerinde çalışan hizmetlilere iş elbisesi satınalmm 

15.486 Malzeme alım ve giderleri : 
15.481 nci maddesinde arz edilen sebep dolayısiyle misafirhane ve eğitim merkezleri i 
mini maksadiyle (118 000) lira ödenek teklifi zaruri bulunmuştur. 

15.487 Yiyecek alım ve giderleri : 
Bu maddeye (1) lira teklifi suretiyle madde muhafaza edilmiştir . 

15.489 Diğer alım ve giderleri : 
15.481 - 15.489 maddeleri dışında kalan ihtiyaçlar] karşılamak üzere 15.481 nvıddesind 
lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.121 Büro giderleri : 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara - Akköprü Doğrama ve Oto Tamir, Konya Tami 
lamak iüzere (47 000) lira teklif edilmiştir. 

16.122 Ulaştırma giderleri : 
Mevcut atelyelerde .kullanılan makinalarm ve atelyeleriıı aydınlatma masrafla rını kai'ş 
tir. 
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16.125 Giyim - kuşam ahin ve giderleri : 
Atelyelerde çalışan hizmetlilere- iş elbisesi verilebilmesi için (10 000) lira teklif edilmiştir. 

16.126 Malzeme alım ve giderleri : 
16.121 Maddesinde izah edildiği üzere mevcut 3 atelyenin lüzumlu malzemesinin satmalmmasını t 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.129 Diğer alım ve giderleri : 
16.121 - 16.126 maddelerin dışında kalan diğer ihtiyaçları karşılamak üzere (-i 700) lira teklif ed 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
îç fuar ve sergilere katılmamız her zaman mümkün ve bazen zaruri olmaktadır. 
Genel Müdürlüğümüzün çalış malanın, halka yönelttiği hizmetlerini göstermek tanıtmak, çeşitli eği 
lümüze anlatmak suretiyle onları geliştirmek, geçimlerine ışık tutmak amaciyle yapılacak iç sergi v 
dalı ve lüzumludur. Bu bakımdan (1 000) lira teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri (dünya göçmen ve mülteciler teşkilâtının Türkiye'de yapac 
Bu maddenin muhafaizası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.711 Toprak İskân İşleri temsil giderleri : 
İskân mevzun hakkında göriüışmeler yapmak üzere memleketimize /gelen yabancılara verilmesi ica 
dâhilinde temsil dolayısiyle yapılacak çelenk vesair masraflar karşılığı olarak (5 000) lira teklif 

16.712 Köy İşleri Bakanlığı temsil giderleri : 
Köy İşleri Bakanlığının çalışmaları ile ilgili mevzular hakkında görüşmeler yapmak üzere memleket 
lara ve memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yapılacak çelenk ve sair masrafları karşılığı olaralk 
lif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
İnşaatları tamamlanmış bulunan göçmen misafirhanesi ve Eğitim merkezlerinin küçük onarımların 
açılan bu maddeye (30 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
47Ö3 sayılı çiftçiyi topraklandırma Kanununa ^öre teşkilâtımızca tevzi edilen arazilerin hamda olan 
lacak traktör ile arazi ıslah işlerinde kullanılan iş makinalarınım bütçe kanununa bağlı (R) cetvelin 
diğer masraflarım karşılamak üzere (30 000) lira teklif edilmiştir. 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.111 Kooperatifçilik konusunda yapılacak etüt, plân, proje ve her türlü giderleri : 

Tarımsal köy kooperatifleri aracımda deımıonisltratif mahiyette seçilenlerin geliştirilmesi iç 
lerinin yapılmasiyle eğitilmeleri için (800 000) Tl. teklif edilmiştir. 

21.112 Teknik personel ücretleri : 
Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin etüt, plân ve projelerinin yapılması ve eğitilme 
nik personel için (20 000) Tl. teklif eldilmiştir. 

21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 
21.111 maıddesinıde belirtilen hiametlerde çalıştırılıp ücretleri cari harcamalardan karşılam 
karşılıkları olarak 300 000 Tl. teklif edilmiştir. 

21.121 Yerleşim, topraklandırma ile ilgili etüt, plân, proje ve her türlü giderleri : 
Lüzum hâsıl olmadığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

21.122 Teknik personel ücretleri : 
Lüzum hâsıl olmadığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

21.123 Teknik personel gdçici gftrev yolukları : 
Lüzum hâsıl olmadığı için ödenek teklif edilmemişltlir. 

21.130 Tarımsal köy kallkmima kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara demonstratif mahiyette 
İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasımda hazırlanacak yönetmelik esaslarınagöre yap 
Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatiflerinin yapacakları yaltınımlara, yatınım tutarının % 
liye Bakanlıklarınca müşıterekenh azı rl anacak yönetmelik esasları dâhilimde demonsıtratif m 
<(1 700 000) Tl. teklif edilmiştir. 

21.711 Topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerini yeter gelirli tarımsal işletmeler halline getirmeler 
derler. 
Köylerde yerleşim ve topraklandı rıma yönümden Hazine arazilerinin tesbiti, Hazine arazil 
toprak ve mera etütleri, topraklandırma yapılacak köylerde zirai işletme plânlarının yap 
edilmiştir. 

21.712 Teknik personel ücretleri : 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları : 
21.714 işçi ücretleri' : 

21.711 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılan personelin yevmiye, yolluk ve gündelik 
edilm işitir*. 
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21.721 Toprak (dağıtımı uygulamaları ile ilgili ^tüt, proje giderleri : 
Lüzum hâsıl almadığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

21.731 Bölgesel İşartlara uygun yeter gelirli (işletme tiplerinin tesbiti anaştırmasiyle ULgili etüt, plân, proje 
İkinci Beş Yıllılk Kalkınma Plânı ve yıllık programları uyarınca topraklandırma çalışmalariyle ili 
şartlara uygun yeter gelirli tarımsal işletme tiplerinin tesibiti amaciyle gerekli etüt çalışmalarını 
teklif edilmiştir. 

21.733 Teknijk personel geçici görev yolluğu : 
21.7311 maddesin'de açıklanan işlerde çalıştırılan teknik personelin geçici görev yolluk karşılıkları ol 
miştir. 

21.741 Bugüne Ikadar yapılmış olan topraklandırma çalışmalarının ekonomik etkilerinin araştınlmasiyle il 
türlü giderleri : 
Bulgüne kadar yapılmış olan topraklandurma çalışmalarının ekonomik etkilerinin araştırılması ile i 
türlü giderleri .olarak (50 000) Tl. teklif edilmiştir. 

21.743 Teknik personel geçici görev yollukları : 
21.74.1 maddesin'de açıklanan işlerde çalıştırılacak teknik personelin geçici görev yollukları fkaırşılık 
lif edilmiştir. 

21.751 îskân sorunlarının yatırım öncesi çalışmalariyle ilgili etüt, (plân, proje ve her türlü giderleri : 
İsıkân sorunlarının yatırım öncesi çalışmalariyle ilgili etüt, plân, pnoje, her türlü giderleri olarak ( 

21.752 Teknik (personel Hicretleri : 
21.751 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılan teknik personelin geçici görev yollukları kar 
teklif edilmiştir. 

21.753 Teknik personel geçici görev yollukları : 
21.751 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılacak teknik personelin geçici görev yollukları karşılığ 
edil mistir. 

22.000 YAPI TESÎS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

22.711 îmroz adasına, Siirt, ve Elâzığ il (merkezlerine yapılacak iskânla ilgili yapı tesis 've büyük onarım 
İmroz adasına, Siirt ve Elâzığ il merkezlerine yapılacak iskânla ilgili inşaat için (4 250 000) Tl. 
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22.790 Köylerde (kendi evini yapana kredi yardımı (Köylerde kendi evini yapana yardım uygul 
leri }ve Maliye 'BaJkanlıklarınoa hazırlanarak yürürlüğe konmuş bulunan sarf ve tahs 
edilmek lüzere 'T. C. Ziraat Bankasına ^devredilir) : 
Köy imar plânı ve tarımsal yapı araştırmaları; köy imar plânı tip konut ve tarımsal 
(900 000) Tl. ve köylünün konut, tarımsal işletme yapı ve tesisleriyle sosyal tesis ihtiya 
destekletmek için (1 000 000) Tl. ki ceman (H 900 000) Tl. teklif edilmiştir. 

22.792 Teknik personel ücretleri : 
22.790 maddösiride açıklanan işlerde çalıştırılacak teknik personelin yevmiye karşılıkları 

22.794 îşçi ücretleri : 
22.790 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri karşılığı alarak ( 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT >VE 'TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.711 MaJkina teçhizat Ve taşıt alımları ve onarımları (Optik alet ve diğer alet, malzeme ve 
'Toprak (komisyonları çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli •optik alet, teknik malzem 
ımakinaların alımı ve onarımları için (50 000) Tl. teklif edilmiştir. 

23.720 Nirengi, (poligon tesisi ve her türlü giderleri : 
Toprak komisyonlarının nirengi, poligon tesis masraflarını karşılamak üzere (100 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

32.200 Keban Barajı göl sahasından çıkacak nüfustan Devlet ediyle iskânlarını isîtiyen aileler 
işyeri arsası satmalma veya kamulaştırma bedeli (Satmalınaoak tanım arazisi ve arsala 
üzerinden faizsiz borçlandınlmak suretiyle iskân edilenlere devnedilir. Satmalma vey 
sis şekli Köy İşleri ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek es 
O. Ziraat Bankasına devredilir): 
Madde metninde belirtilen maksat için teklif edilen (21 607 000) Tl. ödenek DSİ Bütç 
denin muhafazası için (1) lira ödenek konmuştur. 

34.000 34.350 Köy sınırlan içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere il özel id 
Devletin kısa zamanda, çok sayıda köye hizmet götürebilınesi, köylümüzün yıllarca h 
linçli olarak sahilbolabilmesi için, gerek kendi bünyesinden doğan kalkınma programl 
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miş olan aynı nitelikteki hizm etlerine gönüllü olarak katılmalarını şart koşm akta ve bu amaçla d 
de kalkınma heves ve isteği uyandıracak gönüllü katılışları ve girişkenliği artıracak programların 
dir. Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünü artırmak amaciyle, Birinci Beş Yıllık Plân dön 
larına uygun olarak geliştirilmiş olan toplum kalkınması metodu uygulanmak suretiyle küçük toplu 
birbirine daha çok yaklaştırılacak, halkta karşılıklı yardım ve işbirliği alışkanlığı geliştirilerek k 
doğrudan doğruya ve gönüllü olarak katılması sağlanmış olacaktır. 

Toplum kalkınması metodunun kullanıldığı uygulamalarda gönüllü halk katılışlarının sağlanabilmesi 
güvenini kazanması ve bu güveni devam ettirmesi gerekmektedir. Bu güvenin yaratılması ve devam 
rına cevap verebilecek nitelikte ve halkla birlikte hazırlanan programların ve mahallî gayretlerin de 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın «Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi progr 
edilen esaslar göz önünde bulun durularak hazırlanan ve 17 Temmuz 1968 tarih ve 12952 sayılı Resmî 
sınırları içindeki projeye müstenit! köy teşebbüstenim teşvik etmek üzere il özel İdarelerine yapılacak 
gösterir j'-önetmeliık» hükümleri gereğince; iktisaden geri kalmış köylerin toplumsal kalkınması il 
etmek bu yardımlarla köylerde teşebbüs isteğini geliştirmek ekonomik ve sosyal 'kalkınmaya yönelmi 
köy tarafından girişilmiş veya teşvik suretiyle girişilecek teşebbüsleri desteklenıe'k suretiyle köy t 
yesine ulaşmalarmdaki gayretlerini artırılmayı sağlanacaktır. Bu ödenek vali ve kaymakamlar kendi mülki 
cekleri iktisaden geri kalmış bölgeler içindeki köylerde projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik 
Yıllık Kalkınma Plânının «Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünün» geliştirilmesi programla 
ilkeler göz önünde bulundurulmak suretiyle sarfeailmek üzere il özel idarelerine transfer edilecektir 
Küçük toplum birimlerinin teşebbüs gücünü artırmak. kalkınmaya yönelmiş davranışlarım gelişt 
olarak katılmasını teşvik etmek amaciyle, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci dilimini teşk 
minde, Bakanlık Bütçesine (10 000 000) Tl. sı ödenek konulmuş, ilk uygulama yılında bu ödenekte 
len (21 774 006) Tl. sı projeye, (8 985 318) Tl. sı yardım yapılarak yüzlerce köyümüz birçok ekono 
lerine kavuşturulmuşlardır. 1903 yılından 1969 yılma 18 ilden 163 proje devredilmiş ve bu projeleri 
Tl. sı borçlu kalınmıştır. Halen bakanlığımızda, 1968 yılından devredilen ve 1969 yılında Bakanlığı 
projeye tahsisler yapılmaktadır "1968 ve 1969 yıllarında ayrılan (10 000 000) 11. sı köy teşebbüsl 
lamaya yetmemektedir. 

Bu konudaki halk ihtiyaç ve taleplerini şimdilik karşılamak amaciyle, 1970 bütçe yılında (25 000 0 
ihtiyaç duyulmakta ise de tasarruf tedbirleri dolayısiyle (10 000 000) lira kabul edilmiştir. Keyfiyeti 
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34.530 Avrupa konseyi iskân fonundan yapılan istikrazın taksit ve faizleri : 
Avrupa Konseyi iskân fonu idaresi, ile yapılan anlaşma gereğince mnhtelif tarihlerde i 
1970 yılı taksit ve faizleri kaarşılığı olarak (1 500 000) liralık ödenek teklif edilmiş 

34.640 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel 
475o sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesine göre topraklandırıla 
hale gelmeleri ve dağıtılan toprakları, ziraat tekniği esaslarına göre işlenmelerini sağla 
gerekmektedir. Bu maksatla (100 000) Tl. sı teklif edilmiştir. 

34.690 Özeli fon zararı (T. 0. Ziraat Bankasına ödenek) : 
Özel fon zararı olup T. C. Ziraat Bankasına ödenecektir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

35.000 35.671 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre iskân edilecek göçmen, mülteci ve nakle tabi k 
vasıta ve kredi yardımı : 
2510 sayılı İskân Kanunu hükümleıine göre göçmen ve mültecilerin üretken bit- hale g 
bir hale gelebilmeleri için çiftçilerine tarım alet ve vasıta, sanatkârlar döner sermay 
inşaat yardımcılarını karşılamak üzere (50 000) lira teklif edilmiştir. 

35.710 Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemleri para biriktirme v 
demlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : 
Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 8 - 2152 sayılı tamimleri gereğince Genel Müdürlüğü 
mek verilecektir. Halen 106 maaşlı 168 (D) cetveli ücretli 16 (E) cetveli ve 5439/2 
cuttur. Yemek parası kanşılığı olarak (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle yapılacak yardım : 
Sınırlarımıza sığman ve geçici olarak barındırılan mültecilerin yiyecek ve sair masraf 
dımlara iştirak etmek maksadiyle (600 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Gteçen yı lar borçları : 
1960 - 1968 yılında muhtelif bölümlerden borca kalan ve ödenmesi gereken (297 000) 
yapılamıyan 6 aded vasıtanın bedeli olan (288 000) lira ile birlikte (585 000) lira 
dolayısiyle (.50 000) lira ödenek konmuştur. 

36.301 Bakanlık geçen yıl borçları : 
Geçen yıllarda tahakkuk edip ödenmiyen borçları ödemek üzere (10 000) lira teklif e 



Millî Bütçe Tahmin Raporu 

1970 yılı programımın, temel ilkesi, ekonominin istikrar içinde ve plânda öngörülen oranda gelişmesidir. Bu ilke ek 
malar arasında deöge sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Kaynaklar ve harcamalar arasındaki denige 1969 ve 1970 yılları için aşağıdaki tabloda göst'eriljniştir. 

Kaynaklar - Harcamalar •(*) 

(Milyar Tl. Cari fiyat 
1969 tahmini 

Gıayrisâfi millî hâsııla; 
Dış açık 
Toplam (kaynaklar 
Toplam yatırımlar 
Sa'bit sermaye yatırımları 

— öızel 
— Kamu 

•Stok değişımeleri 
Kamu tüketimi 
özel tüketim 

A) Kaynaklar : 
1970 yılında gayrisâfi millî hâsıla 126,3 milyar liraya ulaşacak, 1.9 milyar Tl. lı'k dış açık ile Ibirlikte toplam kayna 

tır. Bu duruma göre toplam 'kaynaklar 1970 yılında 1969 yılı tahminine oranla % 7 artış (gösterecektir. 
B) Harcamalar : 
'1970 yılında toplam yatırımlar 28J3 milyar lira olarak teslbit 'edilmiştir. Bu miktarın' '25.9 milyar lirası salbit serm 

tahminlerine göre % 12.6 oranda hir artış ifade etmektedir, özel yatırımların 1970 yılında % 14.3 artış ile 12.3 mily 
ise % 'll.O artış ile İ3.6 milyar Tl. sınia ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ekonomide toplam stok artışı 2.4 milyar Tl. dır 

Kamu tüketimi 1970 yılında % 8.5 artış ile 14:9 milyar Tl. olacaktır, özel tüketim % 5.2 artış gösterecek ve fert 
oranında 'bir gelişme sağlanacaktır. 

1969 tahmini 1970 program % 

118.1 1'26J3 
1.8 1.9 

119.9 128J2 
,25.3 28.5 1 
,23.0 25J9 , 
10.8 ıl'2.3 1 
,12:2 •13J6 

,2.3 ' !2.4 / 
İ3.8 14.9 
•80.8 85.0 

(*) Artış hızları yuvarlanmamış rakamlara göre hesaplanmıştır. Toplamlar yuvarlama sebebiyle tutmıyabilir. 





Gelir Bütçesi Gerekçesi 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet ola 
törler göz önünde tutularak, 1969 yılı sonunda bu gelir kaynağından 5 milyar 200 milyon lira tahsilat yapılacağı tahm 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu verginin 1969 senesindeki gelişme hızının % 17,8 nisbetindc olacağı tahmin edilmektedir. 
1968 senesinde kaydedilen bu artış nisbeti ile *eçen senelerin artış nisbetleri ve 1970 senesinde bu verginin hasıla 

ler ve 1969 yılı gayrisâfi millî hasılanın tarım dışı bölümünde ve istihdam hacmmdaki muhtemel gelişmeler göz ön 
için % 13,40 nisbetinde hasılat artışı beklenebileceği neticesine varılmıştır. 

Yıl içinde bu verginin bünyesinde alınacak yileştirici tedbirler de nazara alınarak 1970 senesi bütçe tahmini 6 
öngörülmüştür. 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri dle" malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet o 
faktörler göz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 350 milyon lina tahsilat yapılacağı tah 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesindeki tahsilat seyrine göre bu yıl içinde geçen, sene tahsilâtına nazaran % 38,5 nisbetinde bir artış 
dır. 

Kurumlar Vergisi tahsilatında içinde bulunan senede ve gecen senelerde kaydedilen büyük gelişme hızları ve ku 
önünde tutularak 1970 senesi bütçe tahmini 1 milyar 600 mlilyon lira olarak öngörülmüştür. 



00 --^ P 5 

fc W H 
Ül M ÇD 

I f . W O» 

§ -a oo 
H CO 05 

tO LO lO 0 o ç> 
01 CO O 

+ + -f 

oo pa #-J 
I— ö co 

t o t o to 
*—' T—1 t—* 
oo t o pö 
rf^ bo bs 

tO 
t o 

I 

d 

p: 

S. P 
ct> 

05 

P 
P 
P 

ffi> 

İZ2 

ts 

*-< p 
P 

g ÎL 
cs eti 

03. o : 
a> o 
P 

4 

«1 

2 . S» 
£ . P 

GO - J C5 

^ W K 
O l H-ı CD 
to bn bn 

H O «5 
tö «<ı oo 
tö b ı ö 

+ + + 

to to t i 
P 5 t^ r^ 
"O Ö ÜT 

+ + + 
tö tO tO 
(-=• t o p i . 

C»<3 
e? 

p> 

a> © 
-< 10 

& P 
& P 
P> <d 
S" P 

g 4 

£T o? 

K 
t—-

p " 

ö * O: 

a S 
o EL 

w 
bd I 
1 

sn 

O 4 
ı—• 

3 
P 

05 co CD ^ to tfi 
03 Q5 05 ® Q> © 
tO 00 <1 Oî Ul fP 

lO t_ı M M M M H 1 < | S üî H M Ol O Ül O O» tO 
O ö ö ö '© o 

t-a ^ j l—ı (_ı -d OJ 03 M tO_ OO tO h-i pî tO 
Oİ 'rr^ Ci OO 'bÖ 

»] ÜJ CO M t? 
00 tO J-i OJ tO 
bi '•£•• bı Qo to 

j§ 8 8 § 8 
to o o o o 

^ Ol W M tO CO tO -<l 
bo ö to bı ÎP» 

to tö 

V _j_ _j_ _}_ -|_ 

tO tö 7-1 tO OJ Oi O tö ÇO Ol 
bo oa bı to bî 

+ + + + + 

Ul 

p & 

Ol O to oı O T h-L 
"bo. "o 

t-3 

^* 

03 

P 

I-
2. 

© 
lO 
P 
Vj 

P P* 

P-
1 — • 

O 
P 

Ü1 
o 

8 
s? 

09 o o 

W 

> 
<! 



— 505 — 

VERGİSİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yıluım neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet te 
ler göz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 219 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Büyük'Millet 'Meclisine sunulmuş bulunan Em âk Yergisi tasarısı kanunlaşarak yürürlüğe girdikten sonra yapıla 
işlemleri tamamlanan iillerde Bina, Buhran ve Savunma vergilerinin yerini Emlâk Yergisi alaeak.ır. Bu verginin ha 
idarelere bırakılması öngörülmektedir. 

Ancak, 1970 senesinde bu şekilde devri gerektiren bir durum beklenmediğinden bütçe tahmini bu husus göz önü 
yapılmıştır. 

.Bina Savunma Yergisinin hasılatında 1969 senesinde ,c/c 22,1 nisbetinde bir gelişme beklenmektedir. 1970 malî yıl 
neler gelişme hızları ve gayrıinıenkul inşaatıııdaki gelişmeler nazara alınmak suretiyle 1969 senesi tahsilat tahminind 
280 milyon lira olarak öngörülmüş bulunmaktadır. 

.* 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet ol 
faktörler göz önünde tutularak, yıl sonunda bu gelir kaynağından 60 milyon lirıa tahsilat yapılacağı tahmin edilmişt 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre, bu. seneki gelişme hızının % 50,o civarında- olacağı tahmin edilmektedir, (<oçm 
nisbetleri ile yıl içinde gerçekleştirilecek iyileştirici tedbirler de göz önüne alınarak 1970 sene inin bütçe tahmini 
zaran 60 milyon lira Fazlasiyle 120 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahafkkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (ıHaliye) 

1964 108.0 '58.4 42.3 72,4 
1965 70.0 64.5 45.4 71,1 
1966 80.0 72.1 52.4 72,7 
1967 80.0 84.6 58.6 69,2 . 
,1968 1*80.0 98.1 65.8 67,1 
1969 95.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Haliye sab 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 49.7 44.5 •+ 5:2 + 11,6 
7. » » 54.1 49.0 + 5J1 + 10,4 
8. » » 59.0 53.1 + 5.'9 + 11,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsüâtı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 49.7 6. Ay sonu 38.3 83.0 
7. » » 54.1 '5. » » 33.8 87.9 
8. » » 59.0 4. » » 29.7 88.7 
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TAŞITLARI VERCttSt 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tes 
göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 91 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre, yıl sonunda d gelişme hızının % 9,9 nisbetinde olacağı umulmaktadır, öeçen se 
betleri ve 1970 yılında motorlu kara taşıtlarında vukubıılacak artışlar da göz önünde tutularak 1970 yılı bütçe tah 
tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Ilaliye sab 

7 ,1964 947.0 743.5 743..r 100,0 

Ilaliye sab 

7 
1965 960.0 924.0 894.9 100,0 8 
1966 1.030JO •1.000.7 1.060.7 100,0 1.0 
1967 1.230,0 1.161.3 1.161.3 100,0 1.1 
1968 1.350.0 1 .'208.1 1.203.1 100,0 1.2 
1969 1.500.0 !•' 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tabfi'lâtı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye (tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 520.8 624.3 — '103.5 — 16,5 
7. » » 620.4 722J2 — 101.8 • - 14,0 
8. » » 696.4 8013.4 — 107.0 13,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay somu 520.8 6. Ay sonu 578.8 ,1.099.6 
7. » » 620.4 5. » » 4:80.9 1.101.3 
8. » » 696.4 4. » » 399.7 1.096.1 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar bu tahsilata müspet olarak tesir etm 
önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 50 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1970 senesi ödemeler dengesine göre, yıl içinde yapılacak genel ithalât miktarı 885 milyon dolar olarak program 
genel ithalât miktarı (içinde 785 milyon dolarlık kısmın (7 milyar 65 milyon Türk lirası) vergiye tabi olan ithâl mall 
lanmıştır. 

Vergiye tabi genel ithalât değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre, geçen seneler 
mış olan zamlar dolayısiyle bu verginin ensidansmdan belirli bir gelişme kaydedildiği ve 1968 senesinde ensidansm % 
rülmüştür. 

Teşvik tedbirleri uygulaması dolayısiyle meydana gelecek vergi kaybı da dikkate alınmak suretiyle 1970 senesind 
cağı kabul edilerek bütçe tahmini 1 milyar 150 milyon lira olarak öngörülmüştür. 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi 'alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyriyle malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet ola 
faktörler göz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir- kaynağından 1 milyar 850 milyon lira tahsilat yapılacağı tahm 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Yıl içindeki tahsilat seyrine göre dâhilde alınan İstihsal Vergisi hasılatının 1969 malî yılı sonunda % 18,7 nisbe 
tahmin olunmaktadır. Bu vergiden 1969 senesinde sağlanacak gelirin hesabında, bu yıl içinde İstihsal Vergisine tabi ol 
salinde meydana gelecek artışlar ile ülkemizin içinde balunduğu ekonomik gelişme seviyesinin icaplarına uygun ol 
birlerde göz önünde tutulmuş bulunmaktadır. Bu duruma göre 1970 senesi bütçe tahmini 2 milyar 891 milyon lira 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen 3/ıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye)' (Haliye) 

1964 1583:6 475.8 475.8 
1965 663.5 484.9 484.9 
1966 729.7 916.9 516.9 
1967 763.4 731.2 731.2 
1968 
1969 

821.0 
1.0*0.5 

6016,3 '606.3 

Haliye 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre f arkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay isonu 
7. ;» » 
8. » » 

102.1 191.0 — 88.9 46,5 

O) Bütçe tahminine ©sas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat z 

6. Ay sonu 
7. » » 

102.1 6. Ay sonu 
5. » > 
4. » » 

415.3 5'17.4 



— 515 — 

ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
1970 yık için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
yon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tekel Genel Müdürlüğünden alman Tekel maddeleri satış tahminine göre 1970 yılında bu vergi hasılasının 1 mdl 
tahmin edilmiştir. 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1970 yılı için Hüküme 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir 
jöz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 650 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiş 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman akar yakıt tüketim miktarları ile ilgili bilgilere dayanılarak ya 
/ılında bu vergiden 2 590 milyon lira tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 



oo - q as 

> 

en rfx co 
M M - 3 
© ço co 
^ U ı tO 

rf»- en os 

bo co Co 
0 ) 0 5 00 
- a O - 3 
en rfa. ^q 

~4 - ^ ~4 
Qo - q m 
ÇO CO O ) 
bo co co 

+ + + 

to M tg 
^ 0 0 h£-

go oo ~3 
^ o co 
W t i M 
bo © ^ 

Q 

co 
O l 
CO 

İ 

0<? 

P 

5Q 

e KI 
CD ü 
P tr 
^ Cfgc 

£ - . 
52 *"1 

p: o 

^ ı-l 
< 2" 
^ P 

2 ÇL 
P f i 

CfQ o 
CD 

CD CD 
P 

S § 
^ P 
c+ P 

p' & 

OO - 1 O ) 

^ 

en £>. co 
tO u-ı ~q 
O W O 

rf^ CO CO 
S ! OO O l 
O ) M O ) 
f£» en bo 

+ + + 
^ CO bO 
^ O CO 
CO Ö Q 

+ + 

J O ^ Öİ 
~to bo " ^ 

co 
05 
CO 

p 

CD 

& 
P> 

CD CD 

*< 
&B 

P 

P CD 

cŞ P 

W 

w 
Si 
CD 

co co cp co co co 
Oî Oİ 05 05 05 05 
(O OO < 1 O i O l ^ 

co ~q Cn rf^ ̂  Co 
to co oo co L O -a 
p ö to o o en 
© ö ö ö ö ö 

05 en •£. co co 
00 tO CO OO ^ 
CD bO J-ı 00 h-1 
05 © 05 tO Oî 

ö5 en M^ co co 
06 CO CO 00 CO 
^J M O Oî CO 
bo bo o: en co 

i — ı t " ı-" 

•̂  M CD 

~a 05 en rf^ co 
co o co co 

bO J-ı CO 
co bo bo M co 

Lukaye g w 

Lukaye 

4 Ol h r 
?r CD CD P-
£• <! 

2L 
M " CO CO CO co co P_ 

l-j 
<! 
2L JO JO JO _CO JO ^ 
p? "bî "co "oo "en "en CD 

-t + + + + 

ö o o en co 
Cİ3 CÖ O) M 05 
p b H b 'rf̂  

+ + + + + 
I—i to bO M I—' 
a ö t(i » o 

02 

Ö P= 

M ^ İ 
3 
PT P. 

CD 

»"3 

^ 
& 

P 
fi P_ 
P? P 

P 
S-

CD 
»2 

P 

Q 
CD 
ıO 
CD P 

P 
ı-S P 
P 
s--

ur 
i * 1 

<! 
CD 

P. 
er 
82. 
p> 

SI 
o 

ÜT 
I-1 
C O 

w s: P 

^ • 

P- co 
e. & 

P 50 
P ^ 
P. Hb C2> K, P H-C^ ı-l P 2. fr P 

ta 
o: 
I — • 

B 
Ol 
bO ö o o 

p dde < 
bd 
Ul 

to 
M -

to O 
¥->• w O H 

> 



— 519 — 

MUAMELELERİ VERGİSİ 1970 yılı için Hüküme 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet ola 
faktörler göz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 805 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiş 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre bu verginin hasılatında % 8,2 nisbetinde Mr gelişme meydana geleceği anlaşılmakt 
uzları ile banka kredileri hacmmda meydana gelecek ve ihracatla ilgili işlemlerin bu verginin dışında bırakıldığı göz 
lesinde bu verginin hasılatında % 9,3 nisbetinde Mr gelişme beklenmektedir. Bu duruma göre 1970 senesi Bütçe tah 
ıazaran 275 milyon lira fazlasiyle 1 milyar 80 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesi 
ler göz önünde tutularak yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 110 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmliştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1970 bütçe tahmini, geçen senelerde kaydedilen artış nisbetleri ve çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgiler de 
tiyle 1969 tahsilat tahminine nazaran 90 milyon lira fazlasiyle 200 milyon liira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe TaJıakkukat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) 

1964 44.0 32.6 32.6 
1965 48.0 137.5 37.5 
1966 '60.0 41.5 41.5 
1967 70.0 47.1 47.1 
1968 65.0 50.6 50.6 
1969 75.0 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıl a göre farkı 
1969 yılı gaye tansilâtı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 37.0 29.6 + 7.4 .+ 25,0 
7. » » 44i5 34.9 + 9.6 1+ 27,5 
8. :» :» 50.4 40.0 + '10.4 • + • 26,0 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 37.0 6. Ay sonu 32.5 69.5 
7. » » 44.5 5. » » 27.2 71.7 
8. » > 50.4 4. » » 22.1 72.5 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre, bu seneki gelişme hızının % 28,8 nisbeti civarında olacağı anlaşılmaktadır. 1970 senesi 
tahsilat tahminine göre 95 milyon lira fazlasiyle 175 milyon lira olarak tesbit edilmitşir. 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet te 
ler göz önünde tutularak 1969 yılında bu gelir kaynağından 950 milyon lira tahs'ilât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

13u maddede akar yakıt ürünleri dışında kalan diğer ithâl maddelerinden sağlanacak olan Gümrük Vergisi hasılatı 
Akar yakıt ürünlerinden alman Gümrük Vergisi tahminleri bütçe tertip ve uygulanmasında açıklık sağlamak g 

yer almıştır. 
Ancak Gümrük Vergisinin şimdiye kadar yapılan uygulamalarda meydana gelen ensidanslarma akar yakıt ithalâtı da 

minlerinde bu ensidanslardan faydalanılmaktadır. 
1968 senesinde vergiye tabi olan genel ithalât değeri esas alınmak suretiyle yapılan cnsidans hesaplarına göre, b 

nel ensidansi •% 21, nisbetinde olmuştur. Bu durum ancak teşvik tedbirleri uygulanması dolayı iyle meydene gelec 
mak suretiyle 1970 senesinde Gümrük Vergisi uygulanması '% 19,4 nisbetinde bir endisdansm cari olacağı anlaşı 

1970 ödemeler dengesinde bu sene ithalât 880 milyon dolar olarak programlanmış bulunmaktadır. Bu genel ithal 
larlık (7 milyar 65 milyon Türk liralık) kısmının vergiye tabi ithâl mallarından ibaret olacağı göz önünde tutulara 
dansi uygulamak suretiyle (akar yakıtlardan alman Gümrük Vergisi dâhil) genel Gümrük Vergisi tahmini 1 milyar 
edilmiştir. 

Akar yakıtlardan alman Gümrük vergileri bütçede ayrı bir maddede yer aldığından buna ait 175 milyon liralık 
le akar yakıt dışında kalan maddelerden 1970 senesinde sağlanacak Gümrük Vergisi hasılatı 1 milyar 240 milyon l 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat dununu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet o 
faktörler göz önünde tutularak, yıl sonunda bu gelir kaynağından 150 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilm 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu verginin tahmini, belli bir sene ithâl edilecek akar yakıt ürünlerinin miktarları esas alınmak suretiyle yapılm 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Petrol Dairesi Reisliğinden alınan bilgilere göre, 1970 senesinde mem 

akar - yakıt ürünlerinden bir kısmının yapılacak ithalât ile karşılanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre 1970 senesinde 
lecek veya ithâl hampetrolünden memleketimizde yapılan tasfiye ameliyesi sonunda elde edilecek olan akar - yakıt 
süper benzin 40 bin ton, gazyağı 250 bin ton, motorin 1 milyon 4 bin ton, Fuel - Oil No. 4,40 bin ton, Fuel - Oil N 
makina yağı 140 bin ton, L. P. G. 165 bin ton ve jet yakıtı 34 bin ton olarak tahmin edilmiştir. 

Halen akar yakıt için uygulanmakta olan Gümrük Vergisi miktarları esas alınmak suretiyle ithâl hampetrolünden 
si miktarı 175 milyon lira olarak hesaplanmış ve 1970 bütçesi için bu miktar esas alınmıştır. 

Çeşitli akar - yakıt ürünlerinden . beklenen Gümrük Vergisi miktarları aşağıdaki gibidir. 

Akar - yakıt cinsi 
İmalât miktarı 

(Ton) 

Gümrük Vergici 
beher ton için 

(Lira) 
Vergi tutarı 
(Milyon Tl.) 

Normal benzin 450 000 146,50 65 925 
iSüper 40 000 1 210 5 860 
Gazyağı 250 000 37,00 9 250 
Motorin 1 004 000 52,50 52 710 
Fuel - Oil No. 4. 40 000 7,00 280 
Fuel - Oil No. 5 - 6 1 870 000 7,00 13 090 
Madenî yağlar 140 000 80,00 11 200 
L. P. G. 165 000 (Kıymetin % 30 u) 17 325 
Jet yakıtı 34 000 37,00 1 250 

175 000 
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¥E3GİSİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat çtyrumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata olumsuz 
faktörler göz önünde tutularak 1969 yılında bu gelir kaynağından 650 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilm 
nin altmda kalması, Şeker Şirketinin malî bünyesinin arsenisman ihtiyacı bulunmasından ileri gelmektedir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu verginin tahmini senelik şeker tüketim miktarları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Şeker Fabrikaları 
bilgilere göre, 1970 yılında memleketimizde 470 bin ton kristal ve 150 bin ton küp şeker olmak üzere cem'an 620 b 
min edilmektedir. 

Beher kilo itibariyle küp şekerden 1 lira ve kristal şekerden 85 kuruş İstihlâk Vergisi alınmaktadır. Bu hesab 
rori durumunun yıl içinde düzeltilmesi sayesinde geçen yıl borçlarının tahsil edilebileceği varsayımına göre 1970 büt 
olarak tesbit edilmiştir. 



ss o 

H 

H H p 

Ö 4». ö 

rf*- OH 03 

¥ ¥ § 

-4 ^ O ps j-k ~a 
OJ b» 03 

t i M M 
W O? t o 
tf*> CÖ 00 
C3 Ö M 

+ + + 

M M M 
I - 1 rfi ^ 
00 ^ 00 

O i - q 
w 
w 

cp 
o> 
cp 

I 

o 
Q 
P 

o<5 

S. 
£. 
P 
P 
P 
p 
»-s 

Ç3> 

O 

P t ^ 
, crçc s:. 

t i : o 
çe> »s 
e-t-

< & 
*<î p 
P 7 
O Q 
P Pf N. °°. 
<P 
4 CH5 
ct> o : 

p 

O 

W 
p: 

P 
P* 

g 

«1 
S. en 

H- P 

& » 
g F 
P. P 

i"4 

o 

I 

Ü J ' ^ . t o 
00 j - ı p 
O 7f̂  bo 

i—' M ı— 

03 h-̂  ÇTi 
'-^. ~Â © 

i" + + 

t £ M I—t 
h-̂  ÇP ^ 
cö ^ î oo 

+ + + 

JUİ O? CO 
"en " M "QO 

CP 
Ol 

U 
aç 
p 
Q 

a Q 
a> o> <! o 

2 CP P i » 
'""" *< tahf 

ılın 

a j şs 

w 

! | 

p o> 
O^ P 

W 

p : 

p 
p* 

I 
p 
O 4 

»-•• •"İ 
fl> 

e» »—• 

E 

& 
p> 

P 
p 

(D 

t"^ b± ki fc^ I—l I—l 

cp çp cp cp cp cp 
© ffi Oİ Ğ5 ffl Oİ 
« 5 QÖ < 1 Ğ5 Ü l ^ 

fcî i-ı. |_ı |_ı |_L |_i 
O Cj? ^ (S O0 K) 
O o to o to O o © © ö ö ö 

y H M M y Ü3 ^ OJ M M po ö3 Oo ~q p 
© ^ CH 00 00 

Ö 1^ İM M Ö 
03 en 03 en oö 
bs CP pi tö "OO 

CP cp cp cp cp 
_CP J p J30 J<l j » 
kS ~03 İ O ^ 3 " H * 

f j M M H M 
M K hf>. İN3 M 
co t o co o © 
CO K> 03 h^ CO 

+ + + + + 

a M ta ı-ı 
J - 1 OO CO CP h-ı 
Î-? as cn "00 bi 

+ + + + + 

CO M t - ı H 1 

b-" tO ID CC h* 
"cn "cp "en ~bo ^ 

Q 
P 

a P-

P . 

r 

H-1 
l-H 
P_, 
t — 1 . 

w 

P 

Q a> 
n> 
p 

p 
p* 

p P* 
p 

s4 

<! 

e+ 

S. 

O 
P 

O l 
0 0 
© 

W 
O : 
I—> 

f 

p 

o» 



— 531 — 

LASINDAN ALINACAK VERGİ 
1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 
1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 

lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre bu verginin sene içindeki gelişme hızı •% 15 civarında olacaktır. Geçmiş seneler t 
gerçekleştirilecek iyileştirici tedbirlerde dikkate alınmak suretiyle 1970 senesi için % 15 nisbetinde bir gelişme be 
mıştır. Bu duruma göre 1970 bütçe tahmini 1969 senesi tahsilat tahminine nazaran 50 milyon lira fazlasiyle 250 milyo 
miştir. 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hükümet 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak bu gelir kaynağından yıl 
ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 senesi tahsilat seyrine göre, bu seneki gelişme hızının % 17 nisbetine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş se 
isbetleri de göz önüne alınmak suretiyle 1970 senesinde Damga Vergisi hasılatında % 14 nisbetinde bir gelişme bekle 
3 1970 senesi bütçe tahmini 1969 senesinde tahsili umulan miktarda 110 milyon lira tutarında bir fazlalıkla 870 mily 
liştir. 
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VERGİSİ 1970 yılı için Hükümet 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olara 
.ktörler göz önünde tutularak, 1969 yılında bu gelir kaynağından 365 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmişti 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Emlâk Alım Vergisinin 1969 senesindeki tahsilat seyri gelişme hızının % 26 nisbetine ulaşacağını göstermektedir. 
31 da göz önünde tutularak bu verginin hasılatında 1970 senesinde % 23 nisbetinde bir gelişme beklenmektedir. 1970 
zı esas alınarak 1969 tahsilat tahminine nazaran 210 milyon lira fazlasiyle 575 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Miyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Bütçe 
tahmini 

Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliy 

11.0 
11.0 
15.0 
10.0 
10.0 
10.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » > 

3.4 
3.5 
3.5 

11.8 
13.0 
14.4 

— 8.4 
— 9.5 
— Iİ0J9 

— 17,1 
— 73,0 
— 75,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilâitı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 3.4 6. Ay sonu 8.3 11.7 
7. » » 3.5 5. » » 7.1 10.6 
8. » » 3.5 4. > » 5.7 9.2 



ARTIKLAKI 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri 
ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

'Bu kaynaktaki mevcut bakayadan 1970 yılı içinde 10 milyon lira 
larak tesbit edilmiştir. 

537 -

1970 yılı için Hüküm 

göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu ge 

tahsilat yapılabileceği anlaşıldığından 1970 yılı b 
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RESMÎ 
1970 yılı için Hüküme 

1, 1969 senesi tahsilat durumu : 

Malî yılın neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre 19G9 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 20 
lacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu gelir kaynağının tahmini vergiye tabi ithalât miktarı göz önünde tutulmak suretiyle yapılmaktadır. 
1970 senesi ithalâtının 785 milyon dolarlık (7 milyar 65 milyon Türk liralık) kısmı bu resme tabi ithâl mallarında 

vik tedbirleri uygulaması dolayısiyle meydana gelecek vergi kaybı dikkate ;almmak suretiyle 1970 senesinde bu kaynak 
hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

Bütçe Tahakkuk'. Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) 

1964 
^96:5 
11906 
1907 
1908 35.0 33J8 33.8 
1969 40.0 

Haliye s 

100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Gecem yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
<7. » > 
S. > » 

30.4 
17.0 
20J2 

16.2 
19.2 
20.6 

+ 14.2 .+ 87,6 
— 2.2 — 11,4 
— 0.4 — 1,9 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1969 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 30.4 6. Ay sonu 17,6 48.0 
7. » > «17.0 5. > » 14.6 31.6 
S. > » 20.2 4. > » 15.2 33.4 
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RESMÎ 1970 yıh için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

Malî yılın neticesi alınmış olan 8 aylık devresindeki tahsilat durumuna göre yıl sonuna kadar bu kaynaktan 30 m 
umulmaktadır. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 yılı tahsilat tahminine göre 1970 yılında bu gelir kaynağından 35 mdlyon lira sağlanacağı öngörülmüştür. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkükat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 '22.0 '21.2 21.0 99,0 
196(5 24.0 26J5 25.5 96,0 
1906 30.0 31.4 26.4 82,2 
1/967 316.0 00.4 25.1 82,5 
1968 30.0 29.8 23.0 77,2 
1969 85.0 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

•6. Ay ısonu 16.4 13.6 + 2:8 + 20,5 
7. » » 119.6 15.9 + 3.7 + 23,2 
& » :» 22.6 18.4 + 4.2 + 17.6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı odilon tahsilat za 

6. Ay sonu 16.4 6. Ay sonu 13.4 29.8 
7. » » 19.6 5. » » 11,1 30.7 
8. » » 22.6 4. » » 8.6 31.2 



— 543 — 

HARÇLARI 1 9 7 0 y^1 ^ n Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının netieesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, bu gelir kaynağında yıl 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyrine göre 1970 bütçe tahmini 1969 yılı tahsilat tahminine nazaran 17 milyon lira fazlasiyle 62 milyon 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sab 

1964 66.0 63.1 56.7 89,8 
1905 75.0 71.9 67.9 94,1 
1966 95.0 81.1 77.6 94,2 
1967 90.0 76.7 71.9 93,7 
1968 75.0 i90.7 83.7 92,2 
1969 85.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye (tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

16. Ay ısomı 46.4 38.4 !+ 8.0 + 20,8 
7. » » 54.7 45.6 + '9.1 + 19,8 
8. » » (61.0 53.8 + 7.5 + 13,9 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay somı 46.4 6. Ay sonu 48.0 94.4 
7. » » 54.7 5. » » 40.8 9'5.5 
8. » » ı61:3 4. » » 32.6 93.9 
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HARÇLARI 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 mjalî yılının neticesi abnaın 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi ioin yapılan tahmin : 

1970 senesinde beklenen gelişme ve geçmiş senelerdeki artış nisbetleri göz önünde tutularak 1970 senesi bütçe ta 
tesbit edilmiştir. 



— 546 — 

(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahalkkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haiiye) (Haiiye) (Haiiye) 

1904 25.0 İ32.1 32.1 100,0 
1965 37.0 39.1 39.1 100,0 
1966 45.0 46.8 46.8 100,0 
1967 48.0 50.1 50.1 100,0 
1968 50.0 56.0 56.0 99,9 
1969 50.0 

Haiiye sab 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

'6. Ay sonu 31.2 24.7 + 6.5 + 26,3 
7. » » 36.5 28.'9 + 7.(6 + 26,2 
i8. » » 41.5 32.7 + 8.ı8 + 26,9 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1969 yılı taliisilâtı 
Yıllığa irca A 

Geçen yrlm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sornı 31.2 '6. Ay ısonu OI1 'O 

o l . w 62.5 
7. » » 36.5 5. » » 37.1 &16 
8 » » 41.5 4. & » '23.3 64.8 
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KAROLARI 1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutulara]-:, yıl sonuna kadar bu 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi irin yapılan tahmin : 

Geçmiş senelerdeki artış nisbetleri de göz önünde tutularak, 1970 yılı Bütçe tahmini 196.9 yılı tahsilat tahminin 
siyle 6H milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait talimin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkııkat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) 

,1964 20.0 1)8.4 18.4 
1965 18.0 12J3 12.3 
1966 20.0 12.1 12.1 
1967 H7.0 10.7 10.7 
1968 10.0 1:2.7 12.9 
1909 13.0 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıl a göre farkı 
1969 yılı gaye (tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

!6. Ay sonu 10.7 4.5 + -6J2 + 13,7 
7. » » 14.2 5.6 + ;8.-6 + 124,4 
8. » :» 16.7 6.9 +' 9.'8 + 142,0 

C) Bütçe tahminine ©sas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 10.7 '6. Ay sonu 8.4 19.1 
7. » » 114.2 5. » » 7.S .21.5 
8. » ;» 16.7 4. » » 6.0 -22.7 
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KANÇILARYA HARÇLARI 
1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
lira tahsilat yapılacağı tahmdn edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

'Tahsilat seyri nazara alınarak 1970 bütçe tahmini 22 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 



f 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1904 — 1.014 1.014 100,0 
1985 7.000 5.012 5.012 100,0 
1966 3J0ÜÖ 1.17.055 17.055 100,0 
19f)'7 .10.000 9.089 9.089 100,0 
1968 25.000 11.749 11.749 100,0 
1969 15.000 

Haliye sa 

1 

1 

B) Bütçe yılı tahvilâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye (tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre f arkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

'6. Ay sonu 6.0 5.8 + 0.'2 + 3,4 
7. » » 7.1 6.7 + 0.4 .+ 5,9 
8. » » 8.0 7.5 + 0:5 + 6,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan ayliar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 6.0 6. Ay sonu 5.9 11.9 
7. » » 7.1 5. » » 5.0 12.1 
8. » » 8.0 4. » » 4.2 12.2 
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HARÇLARI 
1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyrine göre 1970 bütçe tahmini 28 milyon lira olarak tcsbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

H964 12.5 10.4 10.1 97,1 
1965 2*2.0 21.5 21.3 99,5 
1966 37.0 '19.8 19.5 97,9 
,1967 (34.0 SB.ö 23.2 98,7 
1968 30.0 '2-9.9 29.6 98,9 
1969 30.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye .tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 13.9 15.7 — 1.8 - 11,4 
7. » ı» 16.7 17.6 — 0.9 — 5,1 
8. » » 19.0 20.1 — ll.l - 5,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 13.9 6. Ay sonu 14.3 28.2 
7. » » 16.7 5. » » 12.4 29.1 
8. » » 19.0 4. » » 9.9 28.9 
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HARÇLAR 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
lira tahsilat yapılacağı talimin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyri ve geçmiş senelerdeki artış nisbetleri göz önüne alınarak 1970 bütçe tahmini 19:69 yılı tahsilat t 
fazlasiyle 30 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % ııisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Hali ye) (Haliye) 

,1964 2.0 2.:5 

(Hali 

2.5 100,0 
1965 2.0 236 2.6 100,0 
1966 2.0 2.9 2:9 100,0 
1967 3.3 2.6 2.6 100,0 
1968 3.0 2:0 2.0 100,0 
1969 3.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1909 yılı gaye (tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

'6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

1:1 
1J3 
1.4 

1.2 
1.3 
1.4 

0.1 — 8,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 
7. » » 
'8. » » 

1.1 
1.8 
1.4 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

0.8 
0.7 
0.6 

1.9 
2.0 
2.0 

A 
zam 
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VE DİĞER KURUMLAR 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresinde-ki tahsilat seyri gü.z önünde tutularak,-yıl sonuna kadar bu ge 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

İlgili mıüessesBİerden a'lunaın bilgiye göre bu lkayınıaktan 1970 yılında 2 milyon lira sağlanabileceği tesbilt edilmişt 



— 556 — 

(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahaikknkat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) 

1964 35.6 37.4 37.4 
1965 !38.5 '38,4 38.4 
1966 40.0 88.8 38.8 
1967 40.0 I36J5 36,5 
1968 40.0 43J1 43.1 
1969 44.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilattı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

•6. Ay '»omu 
7. » » 

50.3 
50.3 
5ÖJ3 

35.1 
41.6 
43,1 

+ 
+ 
+ 

1'5.'2 
8.7 
7.!2 

+ 
,+ 
+ 

43,3 
20.9 
16,7 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay somu. 50.3 !6. Ay sonu 8.0 58.3 
7. » » 50.3 5. » » 1:5 51.8 
8 » ,» 50.3 4. » » — 50.3 
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ÎDAÎIESİ GELİRİ 
1970 yılı için Hü 

1. 1969 sentti tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak., yıl sonuna kadar bu gelir k 
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Millî Piyango İdaresinden alman bilgi nazara alınarak 1970 yılında bvı kaynaktan 52 radyon lira hasılat sağlan 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sab 

1964 716.3 747.3 717.3 
1965 676.4 485/2 485.2 
1966 712.'2 '54*7.8 547.8 
1967 906,5 889.4 889.4 
1968 879.0 608.6 658.6 
1969 1.150.6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı (Miktarı % nisbeti 

•6. Ay sonu 85.0 2Ü9.'5 — 154.5 — 61,2 
7. » » 
8. » » 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 85.0 6. Ay sonu 439,1 ,524.1 
7. » » 5. > » 
'8. » » 4. > > 

100,0 7 
100,0 4 
100,0 5 
100,0 
100,0 6 
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SAFİ HASILATI 1970 yılı 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

2. 1970 senesi irin yapılan tahmin ; 

1 L'17 sayılı Kanunla tekele tabi maddeler İstihsal Verdisi mevzuuna alındığından, T970 yılınca İstihsal Vergisi 
sılatın Tekel İdaresinin Bütee masraflarını ano'ak karşılıyabileeeği nazara alınarak tertibi muhafaza bakımından bu 
muştur. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 1.2 2.2 2.2 100,0 
19Ö5 2.5 •1.9 1.9 100,0 
1966 3.0 '2.'2 2.2 100,0 
1967 3.0 2.2 2.2 100,0 
1968 3.0 2.2 2.2 100,0 
1969 2.5 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilâtmua (bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye ta'hsilâtı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

2.4 
2.4 
2.4 

2.1 
2.1 
2.1 

+ 
+ 
+ 

0.8 
OJ3 
0.13 

•+' 14,2 
14,2 
14,2 

C) Bütçe talunmine esas olan rakamlar 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay mrm 2.4 6. Ay sonu 0.1 2:5 
7. » » 2.4 5. > » 0.1 2.5 
•8. » » 2.4 4. » » 0,1 2:5 
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ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularıak, yıl sonuna kadar bu g 
bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 1970 yılında 2 milyon 100 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

,1964 1.3 1.0 1.0 99,9 
1965 1.6 1.0 0.9 90,0 
1966 1.0 1.2 1.2 100,0 
1967 1.0 1.8 1.3 100,0 
,1968 2.0 0.4 0.4 100,0 
1969 3.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geşen yılın aynı Bir evvelki yılı ı göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 0.5 — 0J5 
7. » » 0.5 — 0.15 — 
8. » » 0.5 — 0.5 — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 0.5 6. Ay sonu 0.5 1.0 
7. » » 0.5' 5. » » 0.5 1.0 
8. » » 0.5 4. » » 0.5 1.0 
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HAKKI 1970 yılı için 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl ısoruuaıa kadar bu 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyrine göre, 1970 yılında da 500 bin lira sağlanabileceği tesbit edilmiştir. 
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HİSSESİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu ge 
lira tahsilat yapılacağı tahmin' edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Petrol Dairesinden alman bilgiye istinaden 1970 bütçe tahmini 45 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 12.0 9.2 9.2 100,0 
1965 14.0 12.5 11.9 96,6 
1966 15.0 14.9 14.8 100,0 
1967 18.0 13.9 13.9 100,0 
1968 18.0 17.5 17.4 99,8 
1969 19.0 

Haliye 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Cfeçen yılın aynı Bir evvelki yıl a göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 9.3 8.2 + 1.1 •+ 13,4 
7. » » 11.3 9.3 ,+' 2.0 + 21,5 
8. » » 13.0 11.6 + 1.4 + 12,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 9,3 6. Ay sonu 9,3 18.6 
7. i» ;» 111.3 5. » » 8.2 19.5 
8. » » 13.0 4. <» » 5.9 18.9 
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HAKKI 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
lirla tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgi de nazara alınarak bu kaynağın 1970 bütçe tahmini 20 mi 
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(Milyon Tl.) 

Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 1.8 1.2 1.1 91,6 
,1965 1.2 1.2 1.1 91,6 
1966 1.0 0.5 0.3 50,0 
1967 1.3 2.3 0.6 26,0 
1968 1.4 0.5 0.4 91,5 
1969 1.4 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yık ı göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 0.2 0.5 — 0.3 — 60.0 
7. » » 0.2 0.5 — 0.3 — 60.0 
8. » » 0.2 0.5 — 0.3 — 60.0 

C) Bütçe taJhminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 0.2 6. Ay sonu — 0.2 
7. » » 0.2 5. ;» » — 0.2 
8. » » 0.2 4 . » •» 0.2 
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GELİRLERİ 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
400 bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Kızılay Genel Başkanlığından alman bilgiye göre bu kaynaktan 1970 yılında 3 milyon 930 bin lira sağlanacağı te 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakfcukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nılsbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 0.1 0.1 0.1 100,0 
1965 0.1 0.1 0.1 100,0 
0:966 0.1 0.1 0.1 100,0 
1967 0.1 0.1 0.1 100,0 
1968 0.1 0.1 0.1 100,0 
1)969 0.1 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının T>ir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % niöbeti 

6. Ay sonu 
7. > :» 

0.1 
0.1 
0:1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1969 yılı tahsilatı 

0.1 
0.1 
0.1 

Yıllığa irca 
Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat z 

6. Ay sonu 
7. > » 
'8. » » 

0.1 
0.1 
0/1 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » t» 

0.1 
0.1 
0.1 
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MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALINAN 1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gel 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 1970 yılında 100 bin lira sağlanacağı tcsbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahvilâtın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 O.'l'öO 0.009 0.009 100,0 
0.965 0.150 0.245 0.245 100,0 
1966 0.150 0.011 0.011 100,0 
19>67 0.150 0.011 0.011 100,0 
1968 0.100 0.012 0.012 100,0 
1969 0.100 

Haliye 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

'6. Ay sonu — —• — — 
7. » » — — — — 
8. » > — — — — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat z 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

6. Ay sonu 0.016 0.016 
5. » » €.016 0.016 
4. » » 0.016 0.016 



— 573 — 

ŞİRKETLERDEN ALINAN 1970 yılı için 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1970 yılında bu kaynaktan 100 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahafckukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1904 8.'5 10.0 10.0 100,0 
1905 9.0 7.9 7.8 100,0 
1966 9.0 8.4 8.4 100,0 
1967 0.0 7.11 7.1 100,0 
1968 7.0 14.9 14.8 99,2 
1969 12.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yılı 
Miktarı 

ı göre farkı 
% nislbeti 

'6. Ay sonu 5.8 
7. » » 6.2 

8. » » 9.7 

C) Bütçe tahminine esas 

1969 yılı tahsilatı 

olan 

9.4 
10.0 
12.0 

rakamlar : 

G-eçen yılın geri 

— '3.-6 
— i3.8 
— 2.8 

kalan aylar tahsilatı 

— 38,2 
— 38,0 
— 19,1 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

A 
zam 

'6. Ay sonu 
7. » » 

5,8 
6.2 
9.7 

'6. Ay sonu 
'5. > » 
4. » » 

5.5 
4.9 
2.9 

11.3 
.11.1 
12.6 
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SATIŞ BEDELİ 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 1970 yılında 12 milyon 500 bin lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahvilâtın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sa 

İ964 İ2.3 13J6 12.0 
1965 15.0 15.2 13.5 
1966 16.0 17.0 14.7 
1967 15.0 16.3 14.6 
1968 21.0 17.0 16.4 
1969 15.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 7.7 8.9 — 1.2 + 13,4 
7. » » 9.6 . 9.0 — 0.6 — 06,6 
'8. » » 0J2.3 11.0 + 1.3 — 11,8 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 7.7 '6. Ay sonu 8.7 16.4 
7. » » 9:6 '5. :» » ' 8.6 18.2 
S. » » 12:3 4 . » » 6.6 118.-9 

88,2 
88,6 
86,2 
89,5 
90,8 
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İDARE GELİRLERİ 
1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

]969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri «'öz (inimde tutularak, yd sonuna kadar İm 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

İki kaynaktan 1970 yılında 17 milyon 500 bin lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % riisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 17,0 15.7 15.7 100,0 
1965 20.0 '19,5 19.5 100,0 
1006 20.0 1.4.9 14.9 100,0 
1967 20.0 T1J9 11.9 100,0 
1968 18.0 12J2 12.2 99,9 
1069 15.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

10.7 
14.0 

7.0 
7.8 
8.5 

+ 
+ 
•+ 

1..8 
2.9 
5.5 

+ 
+ 
+ 

!25,7 
37,1 
64,7 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1969 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca A 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay ısonu 8.8 6. Ay sıonu 5.3 14.1 
7. » » 10.7 5. » » 4.5 15.2 
8. » » 14.0 4. » » 3.8 17.8 
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SATIŞ GELİRLERİ 1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi ahnan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yd sonuna kadar bu 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1970 yılında bu kaynaktan 18 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait talimin., tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sone tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sa 

1904 
19)05 
1966 
1967 
1968 
1969 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 6. Ay sonu 
7. » » 5. » » 
8. » » 4. » » 
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TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yıbmıı neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu ge 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan talimin : 

Abnan bilgilere göre, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1969 yılı faaliyetleri neticesi 1970 yılında bu kaynaktan 
sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Çeşitli İktisadi Devlet Teşekküllerinden beklemen gelir tahminleri aşağıdaki gibidir. 

Miktar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Lira 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Sünıerhank Gene] Müdürlüğü 
T. Süllüloz Kâğıt Eab. 
T. Demir ve Çelik Fal). 
Devlet Malzeme Ofisi 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu 
PTT Genel Müdürlüğü 
Devlet Yatırım Bankası 
TRT 
Emlâk Kredi Bankası 
Türkiye Halk Bankası 
T. Zirai Donatım Kurumu 
T. C. Ziraat Bankası 

30 000 000 
16 160 000 
45 000 000 
40 000 000 
20 000 000 

ı 60 000 000 
35 000 000 
65 000 000 
3 000 000 
o o 000 000 
1 800 000 
6 500 000 
60 000 000 

YEKÛN 385 460 000 
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(Milyon Tl.) 
B 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkııkat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Halliye sabık 

1904 
1985 
1966 
1967 
1968 
1969 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tah ilâtı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
'7. » » 
8. » » 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar ; 
Yıllığa irca Artı 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam v 

6. Ay sonu 6. Ay sonu 
'7. » » '5. :» » 
18. » » 4. » » 
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GELİRLERİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılı sonuna kadar bu gelir kaynağından 37 milyon 750 bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Devletin iştiraki bulunan kurumlardan 1970 yılında 37 milyon 750 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene talimini (Haliye) (Haliye) ' (Haliye) 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir'evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
'7. » » 
'8. » » 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 6. Ay sonu 
7. » » 5. » » 
8. » » 4. » » 

Haliye 
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GELİRLER 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılı sonuna kadar bu kaynaktan 25 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Döner sermayeli müesseselerin 1970 yılında. 25 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % riisbeti , 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye 

1904 
1995 
1966 
1967 
,1968 
,1969 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla gijre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktaıı % nisbeti 

6. Ay sonu.1 

7. » > 
8. * > 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 6. Ay somu 
7. » » 5. ı» » 
8. » » 4. » > 
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GELİŞLERİ 1970 yılı için Hük 

i. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılı sonuna kadar bu kaynaktan 1 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Alman bilgilere göre 1970 yılı bütçe tahmini 1 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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LER 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tntularak, yıl sonuna kadar hu 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Geçmiş seneler tahsilat: seyri de göz önüne alınmak suretiyle 1970 yılı bütçe tahmini 100 milyon lira olarak 
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(Milyon TOL) 

A) Geçen yıllara ait tahmin., tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

,1904 8.0 7.8 7.3 100,0 
1965 13.0 6.7 •6.7 99,9 
1966 10.0 10.0 10.0 100,0 
1967 12.0 10.4 10.3 100,0 
.1/968 15.0 12.5 12.5 100,0 
1969 17.0 

Haliye sa 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 7J6 6.4 + 1.'2 + 18,2 
7. » » 9.3 7.7 + 1.6 + 20,7 
8. » » 10.4 8.7 + 1.7 + 19,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca A 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan, aylar tahsilatı edilen tahsilat zam 

6. Ay sonu 7.6 16. Ay sonu 6.3 13.9 
7. » » 9.3 5. » » 5.0 14.3 
8. » » 10.4 4. » » 4.0 14.4 



— 591 — 

KÂĞITLAR GELİRLERİ 1970 yılı için H 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göy. önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir'. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyrine göre 1970 yılı bütee tahmini 18 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütç< a Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 18.0 '25.8 3.6 13,9 
1965 28.0 131.8 122.2 92,5 
1966 45.0 25.9 22.0 87,2 
1967 40.0 82.0 74.3 90,6 
1968 65.0 82.0 77.2 93,9 
1969 70.0 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıl a göre farkı 
1969 yılı gaye ftahsilâıtı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

16. Ay sonu 58.9 24.6 + 34.3 ••+ ' 13 ,9 

7. » » 67.9 28.4 + 39J5 + 13,9 
S. » » 75.1 32.6 + 42.'5 + 13.0 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 58.9 6. Ay sonu 76.7 135.6 
7. » » 67.9 '5. » » 72.9 140.8 
8. » » 75.1 4. » » 68.7 143.8 



GERİ ALINANLAR 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1°()9 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Geçmiş seneler gelişme hızları ve tahsilata tesiri, muhtemel diğer 
4o2 bin lira olarak tesbit edilmiştir. 

593 — 

1970 yılı için Hük 

ı>,öz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 

.faktörler göz önünde tutulmak suretiyle 1970 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahinin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakfeukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye s 

,1964 10.0 34.1 
1965 H6.0 84.0 
1966 19.0 82.2 
1967 15.0 28.9 
1968 20.0 74.6 
1969 25.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1969 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

16. Ay «sonu 18.1 15.0 +1 3J1 + 20,6 
7. :» » 20.5 17.5 + 3.0 + 17,1 
'8. » » 22.8 20.0 + 2:8 + 14,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 1İ8.1 6. Ay sonu 16.2 34.3 
7. :» :» 20.5 5. » » 13.7 34.2 
8. » » 22.8 4. » » 11.2 34.0 

13.0 
15.3 
14.8 
23.7 
30.0 

38,1 
45,2 
45,5 
82,0 
40,2 
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CEFÂLARI 
1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilPıt seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyri nazara alınarak bu kaynaktan 1970 yılında 35 milyon lira sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TU.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütç. e Tahafckukat Tahsilat Tahsili itin tahakkuka % nisbeti 
i Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 32.0 !20.2 15.8 78,1 
1965 46.0 26.0 17.7 69,6 
1966 60.0 22.2 14.8 96,9 
1:967 35.0 41.3 30.5 73,8 
19<68 
1969 

50.0 
65.0 

38.0 28.1 73,9 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki v ila göre farkı 
1969 yılı gaye tausilâtı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

'6. Ay sonu 29.9 26.5 + 13.4 + 12,8 
7. » » 35.9 32.5 +' 3.4 + 10,4 
8. » » 41.8 37.9 +• 3:9 + 10,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 29.9 6. Ay sonu 35.6 65.5 
7. » » 35.9 '5. » » 29.6 65.5 
8. » » 41.8 4. » » 24.(2 66.0 
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CEZALARI 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu ge 
a tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyri nazara alınarak bu kaynaktan 1970 yılında 76 milyon lira hasılat sağlanabileceği tahmin edilmiştir 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) 

1964 6.0 7.0 7.0 
1965 10.0 7:8 7.8 
1966 12.0 9.0 9.0 
1967 111.0 '12.7 12.7 
1968 15.0 13.9 13.9 
1969 17.0 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliy 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

16. Ay sonlı 7.7 6.7 + 1.0 + 14,9 
7. » » 9.'5 8.1 + 1.4 ı+ 17,2 
8. » » 10.9 9.4 -f 1.5 + 15,9 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

16. Ay isonu 7.7 16. Ay somı 7.2 14.9 
7. » » 9J5 5. » » 5.8 15.3 
8. » » 10.9 4. » » 4.5 15.4 
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3EZALARI 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu geli 
a tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1970 yılında bu kaynaktan 17 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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GELİRLEB 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet ola 
ıktörler göz önünde tutularak yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 629 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin ed 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı bu madde hasılasının, geçmiş senelerdeki tahsilat seyri de nazara alınarak 
58 bin 893 liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 
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HASILATI 1970 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat 930 sayılı Kanunla genişletilen muafiyet hadlerine r 
elir kaymağından 700 milyon lira tahsilat yapılacağını göstermektedir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1969 yılı tahsilat seyrine göre bu gelir kaynağından, 1970 malî yılında 780 milyon lira tahsilat sağlanacağı tahmin 
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PROJE KEEBîLEHî HÂBÎLÂTI 1D70 yılı için Hüküm 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

19(59 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl soruma kadar tahsilata müspet ol 
faktörler göz önünde tutularak, 1969 yılında İm gelir kaynağından 1 milyar 170 milyon lira tahsilat yapılacağı tah 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Elde mevcut bilgilere göre 1970 senesinde, karşılık paralar ve proje kredi!erinden 1 .-milyar 280 milyon lira sağlan 
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HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
1970 yılı için Hü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan akar yakıt fiyat istikrar fonunda 
larınca verilen yetkiye istinaden genel bütçeye irat kaydedilmektedir. 

1970 senesinde bu fonda toplanan meblâğlardan 65 milyon lirasının Hazineye ödeneceği uıııulduğundan, 1970 bü 
rak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tu.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkuka! Tahsilat Tahsilatın tahaikkuka % nisheti 
Sene t alım ini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1964 '50.0 60.3 60.3 100,0 
1965 25.0 17.3 17.3 100,0 
1966 •15.0 '12J9 12.9 100,0 
1967 15.0 8.2 8.2 100,0 
1968 13.0 6.9 6.9 100,0 
1909 13.0 

Haliye s 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yıllı gaşye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miıktarı •% nislbeti 

6. Ay ısonu 0.7 —. 0.7 — 
7. » » 0.7 5.6 —• 4.9 — • '87/5 
S. » » 0.7 5.6 — • 4.9 — 87,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yıllı ftajhsillâtı G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat za 

6. Ay sonu 0.7 6. Ay sonu 6.0 7.6 
7. » » 0.7 '5. » » 1.3 2.0 
8. » » 0.7 4. » » .1.3 2.0 
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HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gel 
ra tahsilat- yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Otomobil ithalâtından almmakta olan bu fondan, 1970 senesinde yapılacak fona tabi otomobil ithalâtı göz önünde 
ra hasılat sağlanacağı tahmin olunmuştur. 
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PROVİZYON HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1970 yılı için Hük 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g 
ira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

1958 yılında yapılan para operasyonu dolayısiyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin konsolide edilen kur farkı hes 
:ene belli taksitlerle Hazineye ödenmektedir. Bu kaymakta yııkardaki esaslara göre 1970 yılında 30 milyon lira gelir s 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbdti 
(Haliye) Haliye 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat 
Sene tahmini (Haliye)' (Haliye) 

1964 25.0 25.0 25.0 
1965 30.0 10.8 10.8 
1966 30.0 
1967 15.0 14.6 14.6 
1968 10.0 6.5 6.5 
1969 5.0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

'6. Ay somu 
7. » » 
8. » » 

4.7 
4.7 
4.7 

3.4 
6.9 
6.9 

+ 1.3 
— 2.'2 
— 22 

+ 38.2 
31.8 
31.8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 
7. ;» » 
«. » » 

4.7 
4.7 
4.7 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

3.1 7.8 
4.7 
4.7 
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NO. LU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNACAK MİKTAR 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutulanak, yıl sonuna kadar bu gelir 
ıhsilât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 1970 yılı için 6 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 



— 614 — 

(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe 'Tahakkuıkat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisl bot i 
Sene talimini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye 

1964 28.0 '93.1 93.1 100,0 
1965 25.0 H3.0 13.0 100,0 
1966 76.1 
1967 74.0 19.5 19,5 100,0 
1968 
1969 

10.0 
1(3.0 

23.6 23.6 100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının hir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1969 yılı gaye tahsilatı 
Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre f arkı 
Miktarı '% nisbeti 

(6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

22.5 
22.5 

22.5 

12.8 
14.8 
14.8 

+ 
+ 

9.7 
7.7 
7.7 

+ 
;+ 
+ 

75,7 
52,0 
52,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1969 yılı Itahsilâtı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

(6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

22.5 
22.5 
'22.5 

6. Ay sonu 
6. » » 
4. » » 

10.8 33.3 
31.3 
31.3 
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TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 1970 yılı için Hükü 

1. 1969 senesi tahsilat durumu : 

1969 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 
ılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1970 senesi için yapılan tahmin : 

325 sayılı Kanunla bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin muayyen senelere ait vergi borçlan terkin edilmiş ve bu 
ığı haline getirilmiş bulunmaktadır. Hazine ile 'ilgili teşekküller arasında yapılan protokollere müsteniden her İktisa 
u m senelik muayyen taksitlerle Hazineye ödemektedir. 

1970 senesinde bu durumda olan borçların 25 milyon liralık kısmının Hazineye ödeneceği tahmin edilmiştir. 
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1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının metnine ait gerek 
Genel hükümler : 
1970 yılı Bütçe kanunun tasarısının 1 nci maddesi cari harcamaları, yatırım harcamaları, sermaye teşkili ve tra 

ödeneklere; 
2 nei maddesi de bu ödeneklerin hangi çeşit gelirle karşılandığını gösteren cetvellere ait bulunmaktadır. 
3 ncü madde Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddesinin (C) fıkrası gereğince konulmuş olup bütçe 

cağını belirtmektedir. 
Tasarının 4 ncü maddesi, 1 nci madde ile sarfına mezuniyet verilen ödeneğin 3 er aylık devreler itibariyle te 

görüldüğü hallerde ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmak hususunda Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir. 
Böylece maddemin 1 nci fıkrasında, tahsilat seyri ile harcama seyrini dengede tutmayı; 2 nci fıkrada da muhte 

önlemeyi sağlıyacak hükümler yer almıştır. 
Tasarının 5 nci maddesi, özel kanunları gereğince bütçeye bağlanması icabeden çeşitli hizmetli, geçici hizmetli v 

ait cetvellerin tasarıya bağlandığını göstermektedir. 
6 nci madde, Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Bütçe Kanununa bağlanması icabeden cetvelleri gösterm 

gelirlerinin, özel hükümleri dairesinde 1970 malî yılında tarh ve tahsilinin devamı sağlanmaktadır. 
8 nci madde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek pansiyonlarda kalacak pansiyoner öğrencileri ile S 

kanlığına bağlı Sağlık okulları öğrencilerinden 1970 bütçe yılı zarfında alınacak ücretleri kapsıyan cetveli, 9 n 
çalıştırılacakların kadrosunu göstermektedir. 

10 ncu madde, 1970 malî yılı içinde kullanılımyacak aylıklı memur kadrolarını göstermektedir, 
11 nci madde, Harcırah Kanununa göre Biıtce kanunları ile tesbiti gereken misil, nispet ve yevmiye miktarları 

Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yevmiye geçen yıl olduğu gibi 15 liraya çıkarılmıştır. 
12 nci madde, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümleri dairesinde satmalmacak hayvanlar için asgari be 

larını gösterir (O) cetveli, motorlu araçlar için ortalama alını değerlerini gösterir (P) cetveli ile resmî daireler için 
rının ortalama satınalma bedellerini gösterir (T) cetvelini ihtiva etmektedir. 

13 ncü madde, gider tertiplerinden hangi çeşit hizmetler için sarfiyat yapılabileceğini gösteren (R) işaretli cet 
14 ncü madde ile geçen ve eski yıllarda tahakkuk edip de ödenmemiş bulunan borçların ödenebilmesini sağlam 

belirli esaslar dairesinde borç tertiplerine aktarma yetkisi verilmektedir. 
15 nci madde; 1964 malî yılından itibaren uygulanan yeni bütçe tasnifinde aylık ve ücret tertipleri büyük b 

Böylece teknik bakımdan mümkün hale gelen, fakat Muhasebei Umumiye Kanununun 57 nci maddesiyle men edile 
vermek maksadiyle bahis konusu maddenin şevkinde fayda mütalâa edilmiştir. 
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16 ncı madde, yatırımlardan gecikmeye meydan vermemek üzere yatırım unsurdarmdan olan yapı, tesis 
kamulaştırma ve satmalmalar bölümüne aktarma yapılabilmesi için Maliye Bakanlığına yetki vermekted 
(A/2) cetvelinde yer alan (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki (Ka 
aktarma yapılması imkânı da sağlanmıştır. 

17 nci madde, Hazine yardımı gören katma bütçeli idarelere genel bütçeden yapılacak ödemeler, Hazin 
devrelerde verile emri muhtevası emanet hesaplarına alınmak suretiyle tehir edilmekte ve nakit durumu m 

Ancak, bâzı katma bütçeli idarelerin yıl içindeki fiilî gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir 
edilmektedir. 

Bu gibi hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarın iptali ve lüzumlu kısm 
yıla devri hususunda madde hükmü yetki vermektedir. 

18 nci madde ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin 5077 sayılı Kanunla d 
metlerine (1 000) liraya kadar avans verilmesine âmir hükmü, bugünkü ekonomik durum muvacehesinde 197 
uygulanması öngörülmektedir. 

19 ncu madde; yıllık program uygulamalarının bütçe ile ahenkli bir şekilde yürütülebilmesi için progr 
yatırım harcaması yapılmaması icabetmektedir. Bu mecburiyet 91 sayılı Kanunun âmir bir hükmü olarak 
Bütçe Kanununa bu hüküm konulmuştur. 

Bütçe işlemleri ile ilgili hükümler : 
20 nci madde, genel ve katma bütçelere giren bâzı dairelerin bir kısım İktisadi Devlet Teşekküllerinden 

alımları yapmaları büyük sakıncalar doğurmaktadır. Böylece Genel Muhasebe Kanununun ilkelerine aykı 
Aynı uygulama bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinde de mevcuttur. Yatırım ve finansman programlarını 
duruma son vermek için böyle bir maddenin konulması zorunlu görülmüştür. 

21 nci madde, Amerikan askerî yardımlarından elde edilen kıymetlerin bütçeye intikal şeklini tesbit e 
22 nci madde çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutturacakları öğr 

neklerin genel bütçeye intikal şekillerini tesbit etmektedir. 
23 ncü madde geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ile Türk lirası karşılığında yapılan hububa 

, işlemlerden doğan paraların iki tarafça kararlaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kulla 
görünmesini sağlamak amaciyle öteden beri Bütçe kanunlarında böyle bir madde yer almaktadır. 

24 ncü madde, devletler ve uluslararası kurumlardan belli projeler ve yüklenmelere tahsisli olarak sağla 
imkânların bütçe hesaplarına intikal şeklini göstermektedir. 

25 nci madde, yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla Hükümetimiz arasında yapılan bâzı kredi 
belirli bir projenin finansmanında kullanılması öngörülmektedir. 

Bâzı hallerde de Dünya Bankası ve Avrupa Yatırımlar Bankası gibi uluslararası kurumlar statüleri gereğ 
sektör kurumlarına kredi açmakta, ancak bunların geri ödenmesinin garanti edilmesini şart koşmaktadırlar 
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Anlaşmalar şartlarının yerine getirilebilmesi için bu madde konulmuştur. 
26 ncı madde, eski yıllar bütçelerinde de bir fıkra halinde yer almakta olup geçmiş yıllarda karşılık paralardan 

borç ödemesinde kullanılmış miktarların Hazine hesaplarının kapanması için konmaktadır. 
27 nci madde, yabancı devlet veya uluslararası kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fazla kullanılm 

dirde bunların bütçeye nasıl intikal ettiğini belirtmektedir. 
28 nci madde ile 299 sayılı Kanunla tasdik olunan nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dâhil sözleşmeni 

vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe k 
tesbit etmek için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

29 ncu madde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin «Etüt ve proje giderleri» tertibindeki ödeneğin belli maksa 
dairelerin ilgili tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası, diğer kamu teşekkü 
kânını sağlamaktadır. 

30 ncu madde, bir kısım dairelerin yıl içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısiyle nav 
leri için ödenek olmamasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 

31 nci madde, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirlerine yıl içinde yapacakla 
gerekli ödenek aktarmasının mümkün olabilmesini sağlamak üzere böyle bir madde konulmasına lüzum görülmüştü 

32 nci madde, bir kısım kamu kurumları ile derneklerin ve mahallî idarelerin Bayındırlık Bakanlığı aracı ile y 
nin bir taraftan bütçeye gelir diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmıyan 
masına imkân vermek amaciyle bu madde konulmuştur. 

33 neti madde, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim yatırımları için konulmuş ödeneklerin Bayındırlık Bakan 
doğruya ya da özel idareler aracılığiyle kullanılmasını sağlamak için böyle bir maddeye lüzum görülmüştür. 

Hazine işlemleri ile ilgili hükümler : 
34 ncü madde, aslında 1969 Bütçe Kanununun 6 ncı ve 31 nci maddelerinde yer alan hükümlerin bir araya ge 

madde bâzı yeni hükümler de getirmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olarak : 
Hazinenin Merkez Bankasında mevcudolup karşılığında avans alınmış bulunan bir miktar altının (62 000 000 lir 

devri için Maliye Bakanının yetkili kılınması istenilmektedir. Zira Merkez Bankası olan bir ülkede Hazinenin de 
ekonomik hiçbir zorunluk ve fayda yoktur. Aslında bu altınların milletlerarası ayarında olanları Merkez Bankası 
Buna karşılık altın üzerine avans işlemi dolayısiyle Hazine lüzumsuz şekilde faiz ödemektedir. Diğer bir yeni 
sınırlandırılmış ve Bakanlar Kurulu karariyle 1,5 milyara çıkarılmasına cevaz verilmiş Hazine bonolarının yal 
isteklisi çıktığı takdirde bir yıla kadar vadeli olmak kaydiyle gerçek ve tüzel kişilere de satılmasına imkân sağl 
Bakanının yetkisiyle 2,5 milyar lira olarak sınırlandırılması hükmüdür. Böyle bir hüküm getirilmesinin sebebi ise 
lişmelere göre zamanında gerekli tedbirlerin almabilmesidir. Borçlanma veya borç çözme uygulanması bu bakımd 
mik gidiş müsaidolduğu takdirde Hazineye bir dereceye kadar likidite de sağlıyacak olan Hazine bonolarının diğer 
ölçüde tedavül etmesi de bir amaçtır. 
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Tasarının 35 nci maddesi, çeşitli kanunlara dayanılarak açılmış bulunan özel fonlardan toplanan ve bü 
lar hakkında bu hususu sağlayıcı hükümleri ihtiva etmektedir. 

36 ncı madde, sermayeleri tesbit edilen, limite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında ne şekilde iş 
hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası ge 
Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. 

37 nci madde, kuruluş kanunları gereğince genellikle İktisadi Devlet Teşekküllerinin net kârları serma 
fakat sermayesi tamamen ödenmiş olanlar için bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada yatırım ve fin 
kârlar da kendilerinde bırakılmaktadır. Ancak bunların Hazine hesaplarına intikali çok gecikmekte ve bir 
edegelmektedir. 

Yapılan incelemede 1969 sonuçları ile birlikte bu şekilde birikmiş kârların 1,3 milyar civarında oldu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri net kârlarının Hazinenin sermaye hissesi olarak bütçeye gelir finansman ihtiya 
ben veya ikrazen ödenek ve gider kaydı suretiyle kendilerine bütçeden ödeme yapılması gerekmektedir. B 
bir maddedir. 

38 nci madde, 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekküllerinin programlanan yatırımlarının kend 
ihtiyaçları Devlet Yatırım Bankası vasıtasiylc karşılanmaktadır. Devlet Yatırım Bankası Kanununda bu h 
tırım kredisini ancak İktisadi Devlet Teşekküllerine verebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. T. Pet 
Ofisi, Türk Havayolları, Ankara Çimento Sanayii A.Ş., 440 sayılı Kanuna tabi birer İktisadi Devlet Teşekkülü 
Bankası kredilerinden istifade edememektedirler. 

Bu teşebbüsten büyük yatırımlar yapmakta ve bu yatırım projeleri finansmanı tun kendi imkânları dışın 
bütçeden karşılanması zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, bu kuruluşların yatırım projeleri malî, iktisadi ve te 
sında finanse edilebilecek projelerdir. 

Bu itibarla, T. Petrolleri A.O., Petro - Kimya A.Ş., Petrol Ofisi, Türk Havayolları, Ankara Çimento San 
Plânlama Teşkilâtınca uygun görülüp yıllık programlarda öngörülen yatırımlarının finansmanının Devlet Y 
mak suretiyle karşılanmasını temin için, madde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 39. —• Kamu İktisadi Teşebbüslerinin birbirleriyle ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesapl 
melerinde gecikmeyi önlemek ve finansman pragramı aksatmamak için böyle bir madde konulması lüzumlu 
hesapların tasfiyesi ileride bir kanun konusu olacaktır, (c) fıkrası da finansman ihtiyaçları üstünde borç 
olan yerlerde kullanılması için konulmuştur. 

40 ncı madde, İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu raporları gereğince bir kı 
lerinin Hazineye veya diğer bir İktisadi Devlet Teşekkülüne devredilmesi zorunluğu vardır. Bâzı hallerde d 
takdirde Hazinenin pay oranını devam ettirebilmesi için gerekli işlemlere hemen başlanması icabetmektedir. 

Söz konusu devir işlemlerini sağlıyabilmek ve Hazine yararının kaybolmasını önlemek için bu maddenin 
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Madde 41. — Fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izliyebilmek, yeni bir teknik olan malî plânlama konusund 
.alışmalara girişebilmek için getirilmiş bir maddedir. 

Müteferrik hükümler : 
42 nci madde, Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı memleketlerden getirilen 

stihsal edilmiş olanlardan yurt içinde temin olunan akaryakıt ve madenî yağların vergi ve resimlerden muaf tutul 
43 ncü maddede 6831 sayılı Orman Kanununun 13, 35 ve 04 neti maddeleri, Ziraat Bankası Kanununda değişik 

3617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkra 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 3 neti maddesi, 351 sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Kan 
(a) fıkrası, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıt Vasıtaları Vergisi 
korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 9 ucu madde, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 
bendi hükümleri gereğince bütçeye konulması icabeden ödeneğin bütçeye bağlı cetvellerde yazılı miktarlarla takyided 
kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun hükmünün 1970 yılında uygulanmaması d 

44 ncü madde, bâzı bakanlıklarda, Yargıtay'da, Yüksek Hâkimler Kurulu'nda, Adlî Tıp Meclisinde mevcut eski 
lerin miktarının gün geçtikçe artmakta ve bunların muhafazasında son derece güçlük çekildiği, hattâ bâzı dairelerin 
'cin kira ile depo tutmak mecburiyetinde kaldıkları dikkate alınarak vaz'edilmiştir. 

Saklanmasında bir fayda görülmiyen eski evrak ve defterlerin zamanaşımı süresi dışında, kalanlarının 26.3.1956 
hükümleri tatbik edilmemek suretiyle imha şekli hakkında düzenlenecek yönetmeliklerine dayanarak imhasının uygu 

45 nci madde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarının finansmanında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli 
müesseselerinin yarattığı fonlardan geniş ölçüde yararlandığı malûmdur. Her yıl bütçe gerekçeleri ile yapılan tesh 
ait kendi ihtiyaçları dışındaki paralar 1964 yılından önce mülga Amortisman Sandığının ve 1964 yılında bu sandığın 
Bankasının tahvillerine yatırılmak suretiyle bu maksatla kullanılmıştır. Ancak uygulamada 4792 sayılı İşçi Sigo 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin tahvil alımları için koyduğu % 40 lık limit sebebiyle ahenksizlikler gö 
bağlanmıyan paraların 20 ay vâde ve % 6,5 faizle mevduat şeklinde kullanılması zaruretinde kalınmıştır. 

Bu uygulama her şeyden önce 20 ay vâde ile alınan paraların K) sene, 15 sene şeklinde uzun vadeli yatırım kredileri 
aryal yönden son derece sakıncalı bir sonuç yaratmıştır. 

1970 yılı programında öngörülen yatırımların finansman kaynakları arasında yer alan Sosyal Sigortalar Kanunun 
belirtilen tarzda Devlet Yatırım Bankası tahvillerine bağlanabilmesi ihtiyacı 45 nci madde hükmünün 1970 yılı Bütçe 
rektirmiştir. 

46 nci madde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesinde, genel bütçede her yıl bu kanuna tabi k 
tesbit edilmiş gösterge rakamları tesbit edilen aylıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek katsayı u 
de, 657 sayılı Kanun uygulanması için bu kanun hükümlerinin tadiline ihtiyaç duyulmuştur. Hazırlardan tadil tasarısı k 
Genel Kadro Kanunu hazırlanacak ve katsayı Genel Kadro Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinde alacağı şekl 
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sebepten dolayı 1970 yılı Genel Bütçe kanunu tasarısı hazırlanırken katsayısının tesbitine imkân bulunma 
sonra, 1970 malî yılında uygulanacak katsayısının Genel Bütçe Kanununa ek bir kanunla tesbiti öngörül 

47 nci madde, Genel Kadro kanunu tasarısının 1.3.1970 tarihinden evvel kanunlaşmaması ihtimali m 
kümlerinin ilgasını önlemek, diğer taraftan 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin Genel Kadro Kanunu 
üzere sevk edilmiştir. 

48 nci madde, 657 sayılı Kanunun malî hükümleri uygulanıncaya kadar, ücretle çalışan personelin 
aya çıkarmakta; 2 aylık sıhhi izin süreleri içinde tedavi ücretlerinin ödenmesine ve tedavi edilmekte ik 
larmca karşılanmasına yetki vermektedir. 

49 ncu madde, sürekli görevle yabancı memleketlere gönderilen Dışişleri Bakanlığı idari memurlarının 
şekilde tesbit edileceğini belirtmektedir. 

50 nci madde, 186 sayılı Kanunla Jandarma, subay, askerî memur ve astsubayları için lojman inşası 
onarım ve idameleri 190 sayılı Kanunla derpiş edilmemiştir. Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojman 
larma dair 190 sayılı Kanunda Jandarma Genel Komutanlığına ait lojmanları da kapsıyacak şekilde d 
nun şümulü bu madde ile genişletilmiştir. 

51 nci madde, ilgili bakanlıklar teşkilâtında kendilerine hizmet verilmiş ve verilecek olan teşekküller 
kanunları çıkıncaya kadar ve her halde 440 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek 
kanlıklardaki görevlerine devam edebilirler. Ancak, 440 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi ile kabul 
ermiştir. Bütçe Kanununa ilâve edilen bu madde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin personelinin teşkilât k 
lardan göreve devamlarını sağlaması öngörülmüştür. 

52 nci madde, ile Meclislerin teşkilât kanunlarının çıkarılmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
lerden yapılacak masraflar için âmiri italik yetkisinin kimler tarafından kullanılacağı tesbit edilmektedi 

53 ve 54 ncü maddeler, teşkilât kanunları ve bütçeleri çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak 
maları ve âmiri italik yetkilerini düzenlemektedir. 

55 nci madde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı teşkilâtından ayrılarak Başbakanlığa bağlanan «Basın 
kilde işlem yapılacağını belirtmektedir. 

56 ve 57 nci maddeler teşkilât kanunları ve bütçeleri çıkıncaya kadar Orman Bakanlığı ile Gençlik v 
italik yetkilerini düzenlemektedir. 

Tasarının son iki maddesi yürürlük ve yürütmelerini kapsamaktadır. , 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Genel hükümler : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için 
A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (11 754 863 385) lira, ya-
ırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
'2 889 805 750) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
A./3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 227 561 759) lira ki, 
oplam olarak (27 872 230 894) lira ödenek verilmiştir. 

[MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
jösterildiği üzere (25 081 230 894) lirası normal kaynaklardan, 
(2 191 000 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 
(27 272 230 894) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasm-
laki (600 000 000) liralık fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile sarfına mezuniyet verilen 
ödenek üçer aylık devreler itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci üçer 
aylık tevziat birlikte yapılabilir. Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanbk 1m 
tevziatı tahsisat, 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. 

MADDE 5. — Dairelerin, 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü mad
desinde sözü gecen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 3 ncü maddesine göre 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 

1970 yılı Bütçe kanunu 

Genel hükümler : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren da 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
yatırını harcamaları için (A/2) işaretli 
(2 866 040 751) lira, sermaye teşkili ve t 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
toplam olarak (27 922 886 013) lira ödene 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, 
gösterildiği üzere (25 131 886 013) lir 
(2 191 000 000) lirası da özel kay 
(27 322 886 013) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddes 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddes 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddes 
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aylıklı kadrolara intibakları yapılanların (S) işaretli cetveldeki 
kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 29 ncu 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
nunları gösteren (G) cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci (İhtiyat ödeneği) 
maddesinden aktarma yapılabilecek maddeleri gösteren (P) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve 
tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden (100) milyon liralık hisseden 
]970 malî yılı içinde tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çe
şitli gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

MADDE 8. — 6.7.1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul 
pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık 
okulları öğrencilerinden 1970 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

(Bütçe Karma 

MADDE 6. — Tasarının 

M A DDF 7. — Tasarının 

MADDK 8. — Tasarının 
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,MADDE 9. — 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü mad-
lesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
oağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle 
çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) ve (b) bendlerinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin 
Kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu madde ile aynı kanu
nun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile 
tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık 
kontrol memurları için en az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Bunların maliye müfettişi ve hesap uzmanlariyle birlikte1 

memuriyet merkezleri dışında tertibedilccek çalışmalara katılmaları 
halinde gündeliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam olu
nur. Ayrıca Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira 
yevmiye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci 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. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacakları vazife seyahatle
rinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay Baş
kam, Kuvvet Komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat 
eden eşleri ve kadro aylık tutarı (2 000) lira olan subay ve Devlet 

(Bütçe Karma Komisyonun 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madde 

.MADDE 10. — Tasarının 10 ncu mad 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah K 
nin (a) ve (b) bendlerinde yazılı nisbet ve 
kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzer 
nun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğinc 
tesbiti gereken misil, nisbet ve miktarlar 
gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde 
kemt'-ol memurları için en az yevmiye mi 
edilmiştir. Bunların maliye müfettişi ve 
memuriyet merkezleri dışında tertibedilcc 
halinde gündeliklerinin bu miktar üze 
olunur. Ayrıca Harcırah Kanununun 3 
4 lira .yevmiye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 n 
kanuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerd 
liraya, (2) sayılı cetveldeki (1 000) lira 
yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yap 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üy 
Kuvvet Komutanları ile resmî davete ic 
eşlerine ve kadro aylık tutarı (2 000)' lir 
murları, müsteşarlar ve elçilere Bakanlar 
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memurları, müsteşarlar ve elçilere Bakanlar Kurulu Kararma müs
teniden yaptıkları daimî veya geçici vazife seyahatlerinde birinci 
sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurtdışı 
yevmiyelerinde tatbik olunacak emsaller 4.8.1958 tarihinden evvel 
ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H) işaretli cetvelde gösterilen tutar ve 
miktarlar nazara alınır. 

MADDE 12. — 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükelle
fiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1970 bütçe yılı alım değerleri bağlı 
(O) işaretli cetvelde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cet
velde, 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
kurumların satmalacakları taşıtların âzami satmalma bedelleri, bağlı 
(T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. —. (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelerine, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun doksanüçüncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesi-

(Bütçe Karma 

yaptıkları daimî veya geçic 
dışındakilere turist sınıf üze 

Ancak, yabancı memlek 
lerde de temsil vazifesi veri 
vazife seyahatleri ile, elçile 
istişare maksadiyle çağrıla 
mevki üzerinden yol masrafı 

Harcırah Kanununun 3 
dışı yevmiyelerinde tatbik 
evvel ödenen döviz miktarı 
tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H 
tarlar nazara alınır. 

,MADDE 12. — Tasarını 

MADDE 13. — Tasarını 

,MADDE 14. — Tasarını 
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in ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
orçları) maddelerine, 

•Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 15. — Kanunla tesbit edilen kadroya müstenit aylık ve 
3ret tertipleri ile bunlarla ilgili tazminat, ödenek ve emekli keseneği 
ertiplerinden maddelerarası aktarma ancak kendi aralarında yapıla-
ilir Bu tertiplerden başka maddelere ödenek aktarılamaz. Bu madde 
ükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

MADDE 16. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ve 
aymdırlık Bakanlığı yatırım bütçesinden ödeneği bulunan Bakanlık 
e dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünden 
.endi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne 
,ktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 17. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek 
aaksadiyle, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
:aydolunan miktarlardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen 
asımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere ödenmi-
T-erek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir sebeple yılı içinde nakden 
denmiyen kısımlar ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
lınabilir. 

MADDE 18. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 
.naddesinin 5077 sayılı Kanunla değişik (A) fıkrası da -"miri î n 
mutemetlerine (1 000) liraya kadar avans verilmesine ilişkin yetki 
.970 malî yılı içinde (5 000) lira olarak uygulanır. 

(Bütçe Karma Komisyonunun 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci madde 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı madde 

MADDE 17. - - Tasarının 17 nei madde 

MADDE 18. — Tasarının 18 nei madde 
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ıM^ADDE 19. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer 
alan projele,r dışında her hangi bir projeye yatırım harcaması yapıla
maz. Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir proje numarası altında 
toplu olarak verildiği hallerde; bu toplu ödeneklerin hangi projelerde 
kullanılacağına dair ilgili bakan tarafından onaylanmış programlarda 
gösterilen işler esas alınır. 

MADDE 20. — Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktarları aşacak şekilde 
kredili mal ve hizmet alım - satımı yapamazlar. 

Bütçe işlemleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 21. — 1970 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları 
için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle ,veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider kaydetmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 22. — Katma bütçeli idarelerle genel bütçe dışındaki 
daire ve müesseselerin genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesaplarına okuttura
cakları öğrencileri için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli 
miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her 
türlü giderleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 23. — Yabancı devletler ve milletlerarası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşma hükümlerine göre Hükümetimizle 
bu devlet veya kurumlar tarafından müştereken sarfı mukarrer 
meblâğı, program ikraz anlaşmalarının hâsıl ettiği Türk lirası karşı-

(Bütçe Karma K 
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MADDE 20. — Tasarının 
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MADDE 21. — Tasarının 

MADDE 22. — Tasarının 

MADDE 2;]. — Tasarının 2 
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lıklarından ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesaplara yatırılmak 
üzere bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye ve bu şekilde 
hesaplara yatırılan miktarları anlaşmalara göre ilgili devlet veya 
kurumlarla Maliye Bakanlığı arasında varılacak mutabakat esasları 
dairesinde sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 24. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan, 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1970 malî yılında elde edilecek imkânla
rın Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerim bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler bütçelerinin özel 
tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1969 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bu
lunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında 
da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

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 25. — Maliye Bakanlığı, yabancı devletler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağla
nan imkânları ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak 
amaciyle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurum
larına ikraz etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, uluslararası kurumlarca kamu ve özel sektör 
kurumlarına verilecek kredileri garanti edebilir. 

1969 ve daha önceki yıllara ait krediler için de bu -madde hükmü 
çerçevesinde işlem yapılabilir. 

MADDE 26. — Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine muamelesi olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü m 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci m 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı m 
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MADDE 27. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan 
anlaşmaları gereğince temin edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıklarından daha fazla kredi 
kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını ilgili 
idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili madde
sine ödenek kaydetmeye ve madde altındaki açıklamanın bu miktar
lara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 28. — 8.5.1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan 
(Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar bedellerini kar
şılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını tesbit etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 29. —• Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin (A/2) işaretli 
yatırım harcamaları cetvelinin etüt ve proje giderleri bölümünün 
21.111 nci «Etüt ve proje giderleri» maddesindeki ödenekten bir kıs
mının Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması maksadiyle genel ve kîitma 
bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarılmasına ve bununla ilgili diğer 
işlemleri yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, aynı amaçlarla diğer kamu teşekkül
lerine yaptırdığı hizmetlerin bedellerini peşin ödiyebilir. 

MADDE 30. — Genel ve katma bütçeli dairelere dış kaynaklardan 
ve ayrıca uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi ypliyle 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili her türlü güm
rük vergi ve resimlerinin ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde 
yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 31. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma 
Genel Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî 
Savunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa edilen müteferrik 

(Bütçe Karma K 

MADDE 27. —• Tasarının 2 

MADDE 28. — T asarın in 2 

MADDE 29. —• Tasarının 2 

MADDE 30. — Tasarının 3 

MADDE 31. — Tasarının 
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hizmetlerin bedellerini karşılamak maksadiyle ilgili iki bütçenin bö
lüm ve maddeleri arasında, varılacak mutabakat üzerine, karşılıklı 
olarak aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 32. — Devlet kurum ve müesseseleriyle kamu tüzel 
kişileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlar
dan yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava meydanı ve 
akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerinin yaptırılması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı adına yatırı
lacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer 
taraftan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli (Yatırım 
harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen kısmı 
ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

Yukarıda belirtilen Devlet kurum ve müesseseleriyle, kamu tü^el 
kişileri, derneklerin ve diğer kurumların bu madde hükmüne göre 
yaptıracakları bütün işlerde ilgili kuruluşların ihale mevzuatını 
tatbike Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

MADDE 33. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 77 nçi 
maddesi gereğince bütçeye konulan ödeneklerin, tesbit olunacak 
programa göre gerekli gördüğü takdirde ya doğrudan doğruya kullan
maya veya il özel idarelerine göndermeye Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

(Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci ma 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü ma 

MADDE 34. — Genel bütçeli dairele 
larla yurt dışından ithal ettikleri malze 
relerine borçlandıkları her türlü vergi 
minen; bu dairelerin söz konusu borç m 
masraf bütçesinin alâkalı tertiplerine öd 



(Hükümetin teklifi) 

Hazine işlemleri ile ilgili hükümler : 
MADDE 34. — 1970 malî yılı içinde kısa süreli avanslar almaya, 

hesaplar açtırmaya, Hazmede birikmiş ve birikecek altınları Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmeye ve gerçek ve tüzel kişilerin 
Hazineye yatırmak istiyecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl 
vadeli Hazine bonoları çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
madde gereğince çıkarılacak Hazine bonoları 2,5 milyar lirayı aşamaz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, Kanunu gereğince Hazi
neye açacağı kısa vadeli avansın nisbeti 1970 yılı genel bütçe öde
neklerinin 1% 12 sini geçmemek üzere uygulanır. 

iMADDE 35. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

dayanılarak açılan (Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 1970 malî yılı içinde 
yatırılacak borç bakiyeleri, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 
16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2.6.1961 tarihli 5/1280 sayılı kararı gereğince 
tesis edilen «İstikrar fonuna» yatırılacak paraların net bakiyesi, 

(Bütçe Karma K 

kanı yetkilidir. Bu suretle kayd 
sine irat ve öte yandan ilgili da 

MADDİM 35. —- Dış memlek 
olarak 1050 sayılı .Muhasebei U 
gereğince açılmış bulunan kredi 
larından; malî yılın son günü 
transfer edilmek suretiyle çözü 
tutarları mahsup devresi sonuna 

Bu hüküm katma bütçeler iç 

Haşine işlemleri ile ilgili hük 

MADDİM 36. •— 1970 malî y 
hesaplar açtırmaya. Hazinede 
Cumhuriyet Merkez Bankasına 
Hazineye yatırmak istiyecekleri 
vadeli Hazine bonoları çıkarmay 
gereğince çıkarılacak Hazine bo 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
açacağı kısa vadeli avansın nisb 
c/c 15 ni geçmemek üzere uygula 

MADDE 37. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki NATO hesabından 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 10 milyon 
lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılması gereken borç bakiye
leri hakkında 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 36. — Sermayeleri tesbit edilen limite ulaştıktan sonra 
elde edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair ka
nunlarında bir hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli dairelere 
bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini genel 
bütçeye irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 37. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, yönetim veya mü
dürler kurullarınca onaylanan 1969 yılı net kârları ile eski yıllar 
kârlarından ödenmiş sermayelerine mahsubedilmiyen miktarları büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları gereğince 
sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye 
ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu işlemler Damga Resmine tabi değildir. 

MADDE 38. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Pet - Kim 
Petro - Kimya Anonim Şirketi, Petrol Ofisi, Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı, Ankara Çimento Sanayii Anonim Şirketi, yıllık prog
ramlarla öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım 
Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden faydalandırılabilir. 

İ33 — 

(Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 38. — Tasarının 36 nci m 
lynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 37 nci m 
îynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 38 nci m 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 39. — a) iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin birbirlerine, Hazineye, Devlet Yatırım 
Bankasına ve T.C. Merkez Bankasına olan her çeşit borç ve alacakları 
ile dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil ve tediye etmeye veya 
ettirmeye, gerektiğinde bu işlemler sonuçlarını bütçeye gelir ve mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar ödenek - gider kay
detmeye, 

b) 6.12.1960 tarih, 154 sayılı; 12.6.1963 tarih, 250 sayılı ve 
26.7.1965 tarih 691 sayılı Tahkim kanunları ile 5.9.1963 tarih 325 sayılı 
Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci mad
desi gerekince doğan Hazine borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup 
işlemlerinin yapılabilmesi için yahut yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblâğların hesaplardan tas
fiyesi bakımından kısmen veya tamamen erken tahsil ve Ödemeye; 

,Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen işlemler dışında; belediyeler 
ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki 691 sayılı Kanunun, bu ka
nuna bağlı cetvelde yazılı kuruluşlara (İller Bankası hariç) tahakkuk 
etmiş ve edecek taksit ödemeleri ve T.C. Ziraat Bankasının Tarım 
Satış kooperatiflerinden olan alacakları ile ilgili 250 sayılı Kanun 
hükümleri 1970 bütçe yılında uygulanmaz. 

MADDE 40. —• a) Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sermaye paylarını devralmaya, gerek
tiğinde diğer ortakların sermaye paylarını da satmalmaya veya Ha
zine paylarını devir veya satmaya, artırılacak sermaye paylarını taah-
hüdetmeye, 

(Bütçe Karma K 

MADDE 41. — Tasarının 3 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — a) Hazine 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
tiğinde diğer ortakların serm 
Hazine paylarını devir veya s 
taahhüdetmeye, 



(Hükümetin teklifi) 

b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki bulunan ortaklıklar
daki sermaye paylarını Hazineye veya diğer kamu teşebbüslerine 
devrettirmeye, 

c) Bu işlemler sonuçlarını bütçeye gelir, ödenek ve gider veya 
Hazinenin alacak ve borç hesaplarına kaydetmeye, bunlar arasında 
mümkün olan mahsupları yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 41. — Maliye Bakanlığı, genel bütçeye dâhil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve benzeri 
kurumların iş programları gereğince yer ve zaman esasına göre 
harcama plânları ve gelir tahsilat tahminleri hazırlamalarını istiyebilir. 

Müteferrik hükümler : 

MADDE 42. — 1970 malî yılı içinde, Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin 27.09 pozisyonuna giren hampetrolün Millî Savunma veya Jan
darma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı memleketlerden 
ithali ve yabancı memleketlerden ithal edilen veya yerli hampetrol
den istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyo
nuna giren akaryakıt ve madenî yağların Millî Savunma ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye teslimi Gümrük 
Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, İthalde ve 
dâhilde alman İstihsal vergileri ve Hazineye, katma bütçeli idarelere 
ve özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zam
lardan ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç
ları için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin 
ciheti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukardaki istisnadan fay
dalanamaz. 

(Bütçe Karma Komisyonu 

b) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
daki sermaye paylarını Hazineye veya 
devrettirmeye ve artırılacak sermaye pay 

c) Bu işlemler sonuçlarını bütçeye 
Hazinenin alacak ve borç hesaplarına 
mümkün olan mahsupları yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 43. — Tasarının 41 nci m 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 42 nci m 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 43. — a) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı Büt
çesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25.5.1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fıkrası 
hükmü; 

c) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

ç) 15.5.1957 tarihinde ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
66 nci maddesi hükmü ile bu maddeye yeni bir fıkra ekliyen 1137 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü; 

e) 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesi hükmü; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi hükmü; 

g) 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
76 nci maddesinin (a) bendi hükmü; 

1970 bütçe yılında bu kanuna bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerinin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde 
uygulanır. 

h) Muhafazasına lüzum kal.rn.iyan evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

i) Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hükmü; 

1970 bütçe yılında uygulanmaz. 

MADDE 44. — Adalet Bakanlığı merkez ve iller, Maliye Bakan
lığı Gelirler Genel Müdürlüğü taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtına, Yargıtay'a, 

6 — 

(Bütçe Karma Ko 

•MADDE 45. -— a) 31 . 8 . 
nununun 13 ncü ve 64 ncü ma 
büıçc-sinc vo aynı kanunun 35 n 
Müdürlüğü Düteesine konulacak 

b) Ziraat Bankanı Kanunu 
25 . 5 . i955 tarihli ve 6617 say 
fıkrası hükmü ; 

c) 9 . 6 . İ958 tarihli ve 7 
37 nci maddecinin (a) fıkrası hükm 

ç.) ".15 . 5 . 'i957 tarihinde 
Kanununun geçici 3 ncü maddesi 

(i) 13 . 7 . .1956 tarihli ve 6 
66 nci maddesi hükmü ile bu mad 
Kanunun 21 nci maddesi hükmü; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 1 
gisi Kanununun .17 nci maddesi h 

f) Korunmaya muhtaç çocu 
9 ncu maddesi hükmü; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 2 
nunun 76 nci maddesinin (a) bend 

1.970 bütçe yılında bu kanuna 
cetvellerinin ilgili tertiplerine ko 

h) Muhafazasına lüzum kalm 
hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli 

1970 bütçe yılında uygulanma 

MADDE 46. — Tasarının 4 
aynen kabul edilmiştir. 

http://kal.rn.iyan


(Hükümetin teklifi) 

Yüksek Hâkimler Kurulu'na ve Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve ve
saikin imhası 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler esasları dairesinde yapılır. 

HADDE 45. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade 
edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen 
% 40 lık limit 1970 bütçe yılında uygulanmaz. 

IMADDE 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 
maddesi ile Genel Bütçe Kanununda yer alması öngörülen «Katsayı» 
Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel Bütçe Kanununa ek bir 
kanunla tesbit edilir. 

MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 
202 ve 207 nci maddeleri 1970 malî yılında uygulanmaz. 2005 sayılı 
Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü 
ile çocuk zammı ödenmesine dair olan 5049 ve doğum yardımı ödenme
sine dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî 
yılında da devam olunur. 

MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 1970 malî yılı içinde 1108 sayılı 
Maaş Kanununun muaddel 13 ncü maddesinde yazılı senelik 15 günlük 
mezuniyet müddeti hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün ve 
fazla olanlar için de 1 ay olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı 
iki aylık sıhhi izin süresi zarfında bunlardan resmî tabipler tarafından 
gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi 
ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları kurum
larınca karşılanır. 

37 — 

(Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 47. — Tasarının 45 nci ma 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 46 ncı m 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 47 nci m 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 48 nci ma 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 49. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
Dışişleri Bakanlığı idari memurlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun 
bükümlerine göre uygulanması gereken ödeme misillerini, görevlerinin 
hususiyeti göz önünde tutulmak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 50. — Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların 
bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29.12.1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtı için de 
uygulanır. 

MADDE 51. — 12.3.1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile müesseseleri ve iştirakler hakkındaki Kanunun geçici 
8 nci maddesindeki 3 yıllık süre, 28.2.1971 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 52. — Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesinde ödeneği bulunmıyan ve Millet Meclisi Bütçesinin 
müşterek bölüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri italik yetkisi 
Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt ve şartiyle, Cumhuriyet 
Senatosunun hizmetlerini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ayrılacağına, iki Mec
lisin Başkanlık Divanlarının aralarında mutabık kalmaları suretiyle 
karar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü fıkra hükümleri 
uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde bulunan memur ve hiz
metlilerin niteliklerinin tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Millet 
Meclisi Bütçesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar müşterek Baş
kanlık Divanı kararı ile Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin ilgili bölüm
lerine aktarılır. 

(Bütçe Karma K 

MADDE 51. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 53. — Teşkilât kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı Bütçe
sindeki tertiplerinden yapılır. Ve bu harcamalar Sanayi Bakanlığı 
sarfiyatı olarak gösterilir. Sanayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadro
lardan iki Bakanlık arasında varılacak anlaşma ile tesbit edilecek 
olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

iki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya göre her tertipte Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

MADDE 54 — Teşkilât kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 4951 
sayılı Kanuna dayanılarak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden ve müşterek tertip
lerin ilgili bakanlıklar ile varılacak anlaşma ile Köy işleri Bakanlığına 
ayrılacak paylardan yapılacak harcamalarda ita âmiri Köy işleri 
Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili bakanlıklarla yapılacak 
anlaşma suretiyle Köy işleri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy 
işleri Bakanının emrine intikal eder. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki köy elektrifikasyonu için Etibanka 
yardım ödeneğinin âmiri itası Köy işleri Bakanıdır. 

MADDE 55. — 4951 sayılı Kanuna dayanılarak, Başbakanlığa 
bağlanmış bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dâhil 
kadrolardan bu bakanlık ile Başbakanlık arasında varılacak anlaşma 
ile tesbit edilecek olanlar, Bşbakanlık emrine tahsis edilir. 

(Bütçe Karma Komisyonunu 

MADDE 55. — Tasarının 53 ncü ma 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 54 ncü ma 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 55 nci mad 
aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 56. — Teşkilât kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar Orman 
Bakanlığı harcamaları Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alan müstakil 
tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Orman Bakanlığı sarfiyatı 
olarak gösterilir. Harcamalarda âmiri ita Orman Bakanıdır. 

MADDE 57. — Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilât kanunu ve büt
çesi çıkıncaya kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamaları, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılır ve bu harcama
lar Gençlik ve Spor Bakanlığı sarfiyat! olarak gösterilir. Harcamalarda 
âmiri ita Gençlik ve Spor Bakanıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşuna dâhil olup, 4951 sayılı Kanuna 
dayanılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmış dairelerin kadro
ları, Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine tahsis olunur. 

MADDE 58. —. Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

(Bütçe Karma K 

MADDE 58. — Tasarının 5 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 5 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDKJ 60. — 1169 sayılı 
getirilen Adana, Ankara, Eskiş 
İlimler Akademileri Kadro Kanu 

a) Halen mezkûr akademil 
gören profesör, doçent, asistan, 
memurların maaşları işgal etmek 
ait kadrolardan ödenmiye devam 

b) İktisadi ve Ticari İlimle 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine m 
Millî Eğitim Bakanıdır. 

MADDE 61. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 59. — (Bu kanunun, 

a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, 

b) Sayıştayla ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. 0. Avcı 

(Bütçe Karma Komisyonunun de 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

MADDE 62. — Tasarının 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
î. Sezgin 
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(A/l) Cari 
Hükümetçe Komisyonca 
teklif edilen kabul edilen 

D A İ R E L E R Lira Lira 

Cumhuriyet Senatosu 16 059 741 16 059 741 

Millet Meclisi 61 128 310 60 088 310 

Cumhurbaşkanlığı 4 328 204 4 328 204 

Sayıştay 21 767 470 21 767 470 

Anayasa Mahkemesi 3 022 720 3 022 720 

Başbakanlık 104 500 000 107 515 000 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 16 998 146 16 998 146 

Danıştay Başkanlığı 15 508 320 15 508 320 

Devlet istatistik Enstitüsü 30 000 000 30 000 000 

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 000 000 207 000 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 94 000 000 94 000 000 

Adalet Bakanlığı 420 000 000 420 325 000 

Millî Savunma Bakanlığı 4 591 746 010 4 589 786 010 

İçişleri Bakanlığı 144 000 000 143 999 100 

Emniyet Genel Müdürlüğü 411 000 000 411 000 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 485 000 000 490 000 000 

Harcamalar 

Hükü 
teklif 

D A İ R E L E R L 

Dışişleri Bakanlığı 145 

Maliye Bakanlığı 789 

Millî Eğitim Bakanlığı 2 537 

Bayındırlık Bakanlığı 22 

Ticaret Bakanlığı 37 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 860 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 53 

Tarım Bakanlığı 472 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. lüğü 41 

Ulaştırma Bakanlığı 14 

Çalışma Bakanlığı 18 

Sanayi Bakanlığı 14 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 42 

İmar ve İskân Bakanlığı 40 

Toprak ve İskân İşleri G. Md. lı iğü 

plam 

46 

To 

iğü 

plam 11 754 



D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay Başkanlığı 

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 

( A / 2 ) Yatırım Harcamaları 

Hükümetçe Komisyonca 
teklif edilen kabul edilen 

Lira Lira 

60 002 60 002 
3 C*7 139 3 887 139 
230 500 230 500 
85 000 85 000 

72 435 000 65 220 000 
71 100 000 71 100 000 

55 000 85 000 

3 400 000 3 400 000 
200 000 200 000 

38 211 001 38 211 001 
3 250 000 1 250 000 
82 641 008 82 641 008 

6 180 000 5 205 000 
4 000 000 8 250 000 

31 050 000 15 250 000 
795 001 875 001 

D A İ R E L E R 

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tarım. Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. l 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turizm ve Tamtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İsleri G. Md. lüğ 
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( A / 3 ) Transfer Harcamaları 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay Başkanlığı 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Diyanet İsleri 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 

362 324 

1 981 861 

60 000 

131 000 

17 539 

23 060 256 

30 031 161 

140 250 

189 590 

195 000 

200 000 

1 367 000 

75 613 003 

120 196 354 

2 235 032 

4 887 000 

55 712 392 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

362 324 

1 981 861 

60 000 

131 000 

17 539 

23 060 256 

30 031 161 

140 250 

189 590 

195 000 

200 000 

1 367 000 

75 613 003 

120 197 254 

2 235 032 

4 887 000 

53 212 392 

D A I R E L E R 

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. lüğü 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri G. Md. lüğü 

Hük 
tekli 

12 654 

61 

44 

1 

26 

1 

52 

17 

2 

18 

17 

12 

Toplam 13 227 





(A/l) , (A/2) 

Hükümetçe Komisyonca 
teklif edilen kabul edilen 

D A İ R E L E R Lira Lira 

Cumhuriyet Senatosu 16 482 067 16 482 067 

Millet Meclisi 66 997 310 65 957 310 

Cumhurbaşkanlığı 4 618 704 4 618 704 

Sayıştay 21 983 470 21 983 470 

Anayasa Mahkemesi 3 040 259 3 040 259 

Başbakanlık 199 995 256 195 795 256 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 118 129 307 118 129 307 

Danıştay Başkanlığı 15 703 570 15 733 570 

Devlet istatistik Enstitüsü 33 589 590 33 589 590 

Diyanet İşleri Başkanlığı 200 395 000 207 395 000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 132 411 001 132 411 001 

Adalet Bakanlığı 424 617 000 422 942 000 

Millî Savunma Bakanlığı 4 750 000 021 4 748 040 021 

içişleri Bakanlığı 270 376 354 269 401 354 

Emniyet Genel Müdürlüğü 417 235 032 421 485 032 

Jandarma Genel Komutanlığı 520 937 000 510 137 000 

Dışişleri Bakanlığı 201 512 389 199 052 389 

(A/3) Toplamı 

Hü 
tekl 

D A İ R E L E R 

Maliye Bakanlığı 13 45 

Millî Eğitim Bakanlığı 3 02 

Bayındırlık Bakanlığı 1 30 

Ticaret Bakanlığı 3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 90 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 5 

Tarım Bakanlığı 91 

Devlet Meteoroloji işleri G. Md. lüğü 4 

Ulaştırma Bakanlığı 1 

Çalışma Bakanlığı 3 

Sanayi Bakanlığı 29 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 6 

imar ve İskân Bakanlığı 24 

Toprak ve iskân işleri G. Md. lüğü 7 

Toplam 27 87 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1970 yılı Cumllıuriyet Senatosu Bütçe teklifi üzerinde tarafımdan yapılan inceleme sonunda âzami tasarr 
sine varılmıştır. 

1970 nııalî yılı Bütçe teklifinin cari hareamalar yekûnu (16 059 741) lira yatırım (harcamaları (60 002) lir 
ları yekûnu da (1392 $24) lira olup, oem'an (16 482 067) liradır. 

1969 yuh Bütçesine (göre 19TO /malî yılı Bütçesinde görülen artışlar mâkul ölçüler ve kanuni zaruretler s 
Oari (kalemlerde 'görülen 'en hüyük artış Haziran 1970 de yapılacak kısmi Senato seçimleri dolayiısiyle 

ve yollukları toplamı olan (74J2 500) liradır. Seçim yapıldığı takdirde ıbu melblâğı ödeme zarureti vardır. 
Bölüm, 13.000 madde 13.4J20 de (İ3'9 300) liralık ibir artış mevcuttur. Cumhuriyet Senatosu işgalinde ıbulu 

(bağlantısı ile $0 aded telefon cihazları bedellerini karşılarnaık üzere 19169 a göre (89 900) lira fazla teklif ed 

Artışta 'büyük rakam olarak görülen' 'bölüm 2)3.000 (madde 23.6112 deki (ı60 000) liralık artış ise servis işle 
Ibüsün Devlet Malzeme Ofisinden temini için teklif edilen meblâğdır. Bu aralbanın 'alınması zaruri Ibulunımakt 

Diğer kalemlerde 'görülen ıcüzi artışlarda muhik sebeplere dayanmaktadır. 
Cumhuriyet Senatomuz yeni Anayasanın parlömanjter sisteme getirdiği İbir yasanna organıdır. 

1901 Anayasasının '63 nıcü miaddeısi çift Meclisli 'bir parlönranter sistem. öngörmüştür. İki mümtaz Mecli 
siyonları itibariyle ıbiAMerinden farklı ve müstafcil müesseselerdir. 

Meclislerin teşkilât (kanunllarınım (bugüne kadar çıkarılamamış olması ;se!be!biyle ibir kısım ıbütçe fasılları 
tadır. 1961 yılından beri teşriî görevlerine devam öden Meclisler iç ıbünyelerini tek Meclis ızıaımıanından İkalım 
fiilî ve fcanumi duruma göre kadrolar kıesin ölçülerle 'birbirinden «ayrılmamaktadır. 

İki Meclisin ibir Ibina içimde faaliyette 'bulunması 'bir kısım hizmetlerin müşterek yürütülmesini ieab ettirir 
fcuruluşlarm hemen hemen hepsi de Millet Meclisinle (bağlı bulunmıalktadır. Bu hizmetlerde çalışan personeli 
mütevazı kadroları işıgal etmeiktedir. Senato kadrosunda çalışan memur ve hizmetliler Mecliste çalışanlarda 

'Teşkilât Kanununun çıkmaması seflbdbiyle hizmetler lâyıkı veçhile 'görülmemektedir. 1970 malî yılı Bütçe 
(bünyenin takviyesi ıbalbında taleibedilmiştir. Tarafımdan ıbu husus uygun mütalâa edilmiştir. 

Her iki Meclisin bir çatı -altında (bulunması sebebiyle bâzı termenınilerin ve tenkidlerin .aynı olması selbeib 
lisi Bütçe raporumda arz ettiğim mütalâalar Senatomuz için de 'aynen varittir. Onlara ilâveten Senatonun dai 
ların idare'sinin Senatoya hırafci'im'asnmn uylgııu olacağı ımütalâasmıdayim. 
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Teşkilât kanunlarında (bu hususun düzenlenmesi şayanı tavsiyedir. 

Millî Sarayların iç ve dış turizane hizmet edeceği düşüncesinde 'bulunuyorum. Bu sarayların müze haline getirilmes 

11970 yılı Bütçe tasarısında yer alan' öden eklerin Yüksek ıKarma Komisyonda aynen kabulünü teklif ve temenni etm 

Saygılarımla, 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği Eiyaset Divan 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
Madde Böl 

Lira 
üm toplamı 

Lira 
Madde B 

Lira 

11.000 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

10 212 200 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

79 200 

3 176 703 

79 200 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

18 000 
61 &Ö0 

10 133 000 

3 176 703 

18 000 
61 200 

10 900 500 

12.000 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

6 588 000 
'6 000 

3 i294 000 
108 000 
10 000 

2 000 
125 000 

3 176 703 

7 083 000 
6 000 

3 541 500 
İİ08 000 

10 000 

'2 000 
150 000 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

203 305 204 925 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

12.110 
12,150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti1 

Üyele'r yollukları 
Üyel'er ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

203 304 

1 

204 924 

1 
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Madde ödeneğin çeşidi 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Basımevi personeline verilecek fazla ça

lışma ücreti 
12.412 Teknik işler Müdürlüğü personeline veri

lecek fazla çalışma ücreti 
12.413 6565 sayılı Kanun gereğince Emniyet me

murlarına verilecek fazla çalışma ücreti 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 ncfi maddesi gere

ğince verilecek fazl'a çalışma ücreti 
TAZMİNATLAR 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 543 046 

1 543 044 
1 
1 

323 064 

2 500 
600 

2 700 
10 000 
307 '264 

25 003 

1 

1 

1 

25 000 

1 

1 635 385 

1 «35 '384 
1 

756 457 

2 500 
600 

2 700 
35 000 
665 657 

50 000 

30 003 

1 

1 

1 

30 000 

1 
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Madde ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.620 5509 sayılı Kanun gereğince memur ve 

hizmetlilere verilecek (ikramiyeler 
ÖDENEKLER Kesim toplamı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK ÖDENEKLER 

12.731 Doktora ödenecek ihtisas ödeneği 
12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince ve

rilecek tazminat 
12.733 231 sayılı Kanunla hizmetlilere verilecek 

tazminat 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geejici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 10 450) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

— 6 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

145 530 153 360 

1 1 

145 Ö29 15'3 359 
141 001 145 201 

1 1 

57 600 '57 600 

84 000 87 600 
38 952 38 952 

3 800 3 800 
4 750 4 750 

1 900 1 900 

28 500 28 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 28 502) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

AHDİ MÜNASEBETLER YOLLUKLARI 
12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî ko

misyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

12.912 Balkan îstişani Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
liği Assamble ve Daimî komisyonlarına iş
tirak edeceklerin yollukları 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun birlik, konferans ve daimî komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun birlik, . konferans ve daimî 
komisyonlarına (iştirak edeceklerin yol
lukları 

12.923 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince müştere
ken kurul'an ortaklık Parlâmentosu) Ko
misyonlarına katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

540 001) 

1970 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 . 1 . 
1 1 

706 201 891 501 

228 000 328 000 

1 1 

47 500 85 000 

57 000 70 000 

15 200 

57 000 57 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği 
milletlerarası kongre, konferans ve bun
ların komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 

12.941 Cumhuriyet Senatosunun diğer memleket
lere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk te
maslarına katılacakların yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 8 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

38 000 38 000 

313 500 318 500 
628 293 

337 590 367 850 

76 000 76 000 
140 750 140 750 
4 750 4 750 
4 750 4 750 
94 240 124 500 
17 100 17 100 

71 251 71 251 

23 750 '23 750 
28 '500 '28 500 
9 500 9 500 

1 1 
9 1500 9 500 
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1970 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
3ölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Malzeme alımları ve giderleri 

43 702 43 702 

13.320 
13.330 

13.350 

13.380 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Malzeme alımları ve giderleri 

1 

1 

38 000 
5 700 

1 

1 

m ooo 
5 700 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

95 000 134 500 

13.410 
13.420 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

9 500 
85 500 

9 500 
125 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 80 750 100 000 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
HIZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 9 500 9 500 

14 250 20 000 

% 500 80 000 
59 850 21 852 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri 

MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

YÖNETİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

15.000 KÜRÜM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.110 Basımevi giderleri 

— 10 — 

1969 ödeneği Riyaset Divan 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

9 500 9 500 

'2 850 2 850 

38 000 2 

14 250 
23 750 

14 250 

1 
1 

14 250 15 000 

4 750 
'9 500 

463 601 

5 000 
10 000 

9 500 '9 500 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
LERİ Kesim toplamı 

16.710 Başkanlık temsil giderleri 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin 

ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.740 Başkanlık konut giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.811 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık konutu 

onarım giderleri 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

19 
1969 ödeneği Tfciyaset Divanınca istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

378 100 384 600 

57 000 57 000 

'285 000 285 OOO 
7 600 7 600 
28 500 35 000 

76 000 76 000 

47 500 47 500 

14 250 14 250 
14 '250 14 250 

10 212 200 10 979 70 
3 176 703 3 855 78 
628 293 717 30 
59 850 21 85 
14 250 15 00 
463 601 470 10 

14 554 897 16 059 74 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği Riyaset Divanınc 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.612 Taşıt alımları 

23.642 Cumhuriyet Senatosu binası ve tesisler 
içün lüzumlu malzeme ve teçhizatın itha
line, tesis ve yenileştirilmesine dair her 
türlü giderler 

YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ-
LERİ Bolümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

60 001 

60 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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BBfm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
197 

1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

ödemeğin çeşidi Lira Lira l ira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.711 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birliğe iştirak hissesi 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
iliğinin iştirak hissesi 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iş
tirak hissesi 

34.714 Avrupa Porlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince müştereken kurulan 
Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.611 Hizmetliler doğum ve ölüm yardımı 
35.613 Personele verilecek tayın bedeli 

4 4 

1 1 

1 1 

1 1 

270 076 

'25 000 
İ245 076 

310 886 342 32 

299 920 

5 000 
294 920 
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Bölifea Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Cumhuriyet Senatosu Personeli Sosyal 
ve Ekonomik Dayanışma Sandığına (Me
mur ve hizmetlilerin öğl'e yemeklerinde 
kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 14 : — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

40 810 42 400 

5 000 

5 000 20 000 

310 886 
6 000 

315 890 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 'BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi TOTO Bütçe teklifli üzerimde tarafımdan yapılan inceleme sıonunlda âzami tasarrufa riayet 
saimızda Millet Meclisine tevdi olunan görevlerin ifası zımmırida ve Genel Muhasebe Kanununa uygun bi 
bulunmaktadır. 

1970 yılı Bütçe teklifinin (A/T) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (61 128 310) lirası cari, (3 887 139 
(1 981 861) lirası (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere serim ay e teşkili ve transfer harcamaları için i 

1969 Bütçesine göre 1970 Bütçesinin artış sdbepleri mâkul ölçüler içimde cereyan etmiş ve zaruretle 
Bu sene'ki bütçe ile 4 hiztaıetTi kadrosu dışında yeni kadro ilâvesi istenmemiş olup bâzı bölüm ve madd 

ve zaruretlere 'dayanmaktadır. 
Takdir Yüce Komisyonun olmakla beraber mukni sebeplerle bütçede tensikat yapılmaması görüşünü ta 
Ödenek ve cari hesapların rasyonel* olması bedahati yanında; yasama organlarının Anayasa ih tevdii 

bilmesi için bunların bütçe bakımımdan gereği şekilde desteklenmesi görüşümde olduğumu beyan etmek is 
(A/ l ) işaretli cetvelde büyük rakamlar halinde görülen artışlardan bölüm 12.000, madde 12.270 deki 

Millî Saraylar Müdürlüğü teknik personellerinin 'bir 'kısmının sosyal sigortaya ta'bi tutulacaklarından konm 
daki (210 O'OO) liralık artış üizım etlilerin de bu maddeden tedavi ve cena;ze giderlerinin karşılanması selbe 

Maldlde 12.370 de görülen (1 675 773) liralıkartış ise keza memur, hizmetli ve üyelerin Devletçe ö 
çıkartılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Güvenlik giderleri bölüm, ve maddelerinde görülen (923 387) lira Muhafız Talburıınım giyecek, teçhizat 
vunma Bakanlığı tarafından kalbul eldillen erbaş ve istihkaklarından yapılan değişiklik gereğince (343 30 
lira kıi cem'an (923 387) lira fazla bir ödenek teklif edilmiş olup 14.325 nci maddeye konan (384 000) lira 
bölüme konulan (1 000 000) liralık ödenekten de (700 000) lira ki cem'an (1 040 000) liralık ödeneğin M 
rılacaktır. 

Madde 16.812 deki (1 912 333) liralık artış keşif raporılariyle Millî Saraylar onarımına ve madde 23 
T. B. M. Meclisi binası için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline dair her türlü giderler için sarf edile 

Diğer maddelerdeki artış da lüzumlu ve zaruri sebeplere dayanım aktadır. Millet Meclisi Bütçe teklif 
tan sonra bu müessesenin genel yönetimi ve temadisi ile ilgili görüşlerimi tenkild ve temennilerimi arz etJnrd 

Milletimiz kalkınma ümidini ve refahını demokratik rejime bağlamıştır. Demokratik rejim var olduğu 
Bunun aksimi düşünmek mıümikün olmamakla beraJber betbah fikirlere ve telâkkilere rasladığımız da bir g 

Parlâmentonun içte ve dışta itibarının korunması sayın parlömanterlerc düştüğü ıkadar topyekûn bir 
de Milletin her ferdine düşmektedir'. 
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Örnek müessesle olmanın .gayreti için/de çalışmaya mecburuz. 
Anayasamızın 63 ncü maldidesiyle T. B. M. Meclisi, Millet Meclisi ve Cumlhuriyet Senatosundan kuruludur. D 

Parlâmanter sistem getirmiştir. 
Hal böyile o/İmasına rağmen Millet Meclisi ayrı bir Teşkilât Kanunu ve iç çalışmalarını düzenliyen tüzüğünü m 

mıştır. Bu kanunun (İçtüzüğün) biran evvel çıkarılması şayanı tavsiyedir. Halâ tek Meclis zamanınldan kalma 
len Meclislerde hizmetler aksamaktadır. 

Modern bir Meclis binasına sabJbolmamıza rağmen Iher iki Meclisin bir çatı altında faaliyette bulunması sefbeb 
leşime zorunluklan kendisini göstermektedir. Demokratik rejimde seçmenin seçtiği şaJhısla görüşmesi kadar norm 

Maalesef 'misafirhanelerin kifayetsiz olması sebebiyle Meclis içine misafirlerin alınması çalışmaları aksatmaktad 
icabediyorsa, yeniden bir yerleşme plânı yapılması mümkün olmazsa yeni bir misafirhanenin inşası düşünülmelid 

Bütün Dünya parlâmentolarında görüldüğü gibi Meclis içinde medenî bir disiplin hâkim olmalıdır. 
Başkanlık Divanının ve İdare Âmirlerinin alacakları tedbirlere bütün parlöimanterlerin uyması sağlanmalıdır. 
Meclis asayişini temini görevi uhdesinde bulunan Emniyet kuvvetlerinin kadrosunun takviyesi ile Meclis Em 

lüzumludur. 
Meclis lokantasının iyi ve ucuz bir şekilde işletilmesi yolunda tedbirler alınmalıdır. Hali hazırdaki ldkantanm 

cek kadar az olmasına rağmen yemek fiyatları emsaıl lokantalardan hiç de az değildir. 
Umumi Heyet ve komisyon çalışmalarının verimli ve devamlı olması için bütün tetdibirler alınmalıdır. 
Daha önceki raporlarda da dile getirildiği gibi Meclis personeline hizmetlerinin iyi görülmesini temin babında 

meselesi düşünülmelidir. 
'Bilhassa Millet Meclisinin dış münas'eb eti erini iyi bir şekilde ayarlıyacak mevzuatın çıkarılması ön plâna alın 

bakımından önemli oMuğu kadar üyelerin yekVliğerlerini ithamını da önliyecektlir. 
Saygılarımla arz ederim. 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Riyaset Divanınca 
Madde Bölü 

Lira 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK ÖDENEKLERİ 

28 865 000 24 ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 

90 000 79 200 

11.210 

Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 18 000 18 000 
11.230 Başkanlık Divanı temsil ödeneği 

ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 
72 000 61 200 

Kesim, toplamı 

Üyeler ödeneği 

28 775 000 24 875 000 

11.310 

Kesim, toplamı 

Üyeler ödeneği 18 900 000 16 200 000 
11.320 Denetçi ücreti 6 000 6 000 
11.330 Üyeler yollukları 9 450 000 8 100 000 
11.340 Üyeler ölüm tazminatı 144 000 144 000 
11.350 Üyeler geçici görev yolluğu 15 000 15 0OO 
11.360 5408 sayılı Kanun gereğince Hesapları 

İnceleme Komisyonu üyelerine verilecek 
yolluklar 10 000 10 000 

11.370 Üyeler tedavi giderleri 250 000 400 000 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 

3 639 086 

20 193 355 22 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 

3 639 086 3 634 506 

12.110 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 2 836 840 2 833 205 
12.111 Millî Saraylar memurları aylıkları 161 715 160 770 
12.112 T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu aylık

ları 640 530 640 530 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

10 185 921 ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel lidare hizmetliler ücreti 7 844 040 
12.212 Millî Saraylar hizmetlileri ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 9 925 740) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

1 905 930 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 250 000 
12.232 Millî Saraylar geçieıi hizmetliler ücreti 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 
30 781) 

185 950 

12.270 Teknik personel ücretleri 
0 İşçi ücretleri 1 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 

1 497 675 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 44 750 
12.320 Doğum yardımı 6 800 
12.330 Ölüm yardımı 15 660 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 90 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 1 340 465 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

1970 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 

10 456 536 

7 997 940 
1 927 800 

30 780 
1 

500 015 

3 748 898 

47 000 
6 800 

15 660 
300 000 

3 016 238 

363 200 
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EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Basımevi personeline verilecek fazla ça

lışma ücreti 
12.412 Teknik İşler Müdürlüğü personeline veri

lecek fazla çalışma ücreti 
12.413 6565 sayılı Kanun gereğince Emniyet me

murlarına verilecek fazla çalışma ücreti 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 ncii maddesi gere

ğince verilecek fazla çalışma ücreti 
12.415 Millî Saraylar personeline verilecek fazla 

çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmeteri tazmlinatı 
12.590 Muhafız Taburu subay ve astsubayları

na 926 sayılı Kanun gereğince verilecek 
kıta tazminatı 41e 645 sayılı Kanun gere
ğince tabibine verilecek tazminat ve diğer 
tazminatlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

— 20 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

484 800 490 620 

250 000 250 000 

100 000 100 000 

33 300 33 300 

60 000 60 000 

41 500 47 320 
408 680 408 680 

156 240 ' 156 240 
48 000 48 000 

204 440 204 440 

939 141 955 973 
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ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK İKRAMİYELER 

12.621 5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Mec
lisi memur ve hizmetlilerine verilecek ik
ramiye 
ÖDENEKLER Kesim toplamı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK ÖDENEKLER 

12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ih
tisas ödeneği 

12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek tazminat 

12.733 231 sayılı Kanunla hizmetlilere verilecek 
tazminat 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar hizmet
lilerine verilecek tazminat 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 56 050) 

— < z i l — 

1970 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

862 800 

425 400 

120 000 
122 551 

17 100 
35 150 

12 000 

718 800 

427 800 

120 000 
103 OUJ.1 

17 100 
35 150 

939 140 955 972 
1 420 200 1 278 600 

3 800 3 800 
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II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 47 502) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARI 

12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve daimî ko
misyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

12.912 Balkan İstişari Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
liği Assamble ve daimî komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun birlik, konferans ve daimî komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları 

0 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun birilik, konferans ve daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yol
lukları 

— 22 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

47 500 47 500 

19 000 1 
1 1 

1 495 301 1 492 501 

475 000 575 000 

1 1 

85 500 85 500 

342 000 342 000 

22 800 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.923 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince müştereken kurulan 
Ortaklık Parlâmentosu komisyonlarına ka
tılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

1 135 501) 
KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Millet Meclisinin davet edildiği millet
lerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştlirak edeceklerin yol
lukları 

TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 

12.941 Millet Meclisinin diğer memleketlere ya
pacağı ziyaret, tören ve dostluk temas
larına katılacakların yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderlerii 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 23 — 

1970 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

133 000 133 000 

57 000 57 000 

380 000 300 000 
3 703 100 3 996 750 

1 527 600 1 729 000 

169 100 200 000 
285 000 335 000 
4 750 12 750 

665 000 700 000 
332 500 410 000 
71 250 71 250 



10/1 — Millet Meclisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

BAHÇE GİDERLERİ 

13.241 Bahçe giderleri 
13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri 

(Bahçe giderleri toplamı : 110 000) 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 ve gi

derleri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

— 24 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 634 000 1 689 750 

380 000 380 000 
95 000 95 000 

1 045 000 1 100 000 

95 000 95 000 
14 250 15 000 

4 750 4 750 

128 250 151 500 

71 250 

4 750 

47 500 
4 750 

71 250 

4 750 

70 000 
6 500 

256 500 256 500 

19 000 19 000 
'237 500 237 50O 
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1970 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tc 
Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

Riyaset Divanınca istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

156 750 

837 013 

170 000 

1 782 401 

14 250 

142 500 
837 013 

20 000 

150 OOO 
1 782 401 

64 600 64 600 

21 850 

42 750 

21 850 

42 750 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık otomobilli işletme ve onarma 
giderleri. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.111 Millî Saraylar yangından korunma ve si

gorta giderleri 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri 28 500 28 500 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

T. B. M. MECLİSİ MUHAFIZ TABURU 
GİDERLERİ 

14.321 Büro giderleri 
14.322 Ulaştırma giderleri 
14.323 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.325 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.326 Malzeme alım ve güderleri 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri 

652 713 

85 500 
4 750 

'76 000 
40 698 
18 050 

423 915 

1 565 600 

75 000 
4 750 

80 000 
384 000 

18 050 
1 000 000 
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14.329 Diğer alım ve giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

(Kitaplık giderleri toplamı : 194 750) 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alim ve giderleri 
15.387 Yiyecek alım ve giderleri 

(Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
toplamı : 1 078 715) 

— 26 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

3 800 3 800 

5 700 10)5 700 

85 500 

1 171 565 

18 001 

17 100 
68 400 

1 171 565 

18 000 
1 

1 171 565 1 273 465 

28 500 
166 250 

28 500 
166 250 

475 000 475 000 
28 975 50 000 
12 825 15 000 

131 927 149 790 
328 088 388 925 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDERLERİ 

16.110 Basımevi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri' 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Başkanlık temsil giderl'crii 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirle

rin ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.740 Başkanlık konut giderleri1 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 

16.811 T. B. M. Meclüsi bina onarımı 
16.812 Millî Saraylar onarımı 

(Bina onarımı toplamı : 5 656 128) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

— 27 — 

197 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

4 750 145 6 551 62 

380 000 350 000 

9 500 9 500 

418 000 422 000 

'57 000 m ooo 
332 500 332 500 
9 500 9 500 
19 000 20 000 

3 942 645 5 770 128 

496 850 412 OOO 
3 331 795 5 244 128 

114 000 114 000 
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11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 28 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

-28 805 000 
'20 193 355 
8 703 100 

837 013 
1 171 ®G5 
4 750 145 

Ö9 520 178 
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Bölüm Madde 

21.000 

Öd eneğin çeşidi 

— 29 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
197 

1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ 

21.610 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesira toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.621 Meclis bahçelerinin tanzimli ve tesisi gider

leri 
0 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik per

sonel ücretleri 
0 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik per

sonel geçici görev yolluğu 
22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik 

ve telefon tesisleri güderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

LIİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Bahçe işleri için makina, teçhizat alımları 
ve onarım giderleri 

140 000 

314 000 

140 000 226 00 

226 000 

2 561 640 2 313 00 

2 561 640 2 313 000 

1 670 000 1 855 000 

594 000 198 000 

105 640 

2 000 

190 000 260 000 

314 000 1 348 13 

1 348 139 

14 000 24 000 
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23.612 Taşıt alımları 
23.641 Basımevi için ithal edilecek veya satma-

İmacak makina ve1 teçhizata ait her türlü 
giderler 

23.642 T. B. M. Meclisi binası ve tesisler için 
lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, 
tesis ve yenileştirilmesine ait her türlü 
giderler 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ-
LERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 30 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

85 000 

100 000 250 000 

200 000 989 139 

140 000 

2 561 640 

314 000 

3 015 640 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1970 

1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

58 001 58 001 

15 000 15 000 

38 000 38 000 

5 000 5 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 58 001 58 001 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.711 Parlâmentolararası Dirliği Türk Grupu-
nun Birliğe iştirak hissesi 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
liğinin iştirak hissesi 

34.713 Parlâmentolararası Turizm. Birliğinin işti
rak hissesi 

34.714 Avrupa Pariönıanter Assamblesii ve 
T. B. M. Meclisince müştereken kurulan 
Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.611 Hizmetliler, doğum ve ölüm yardımı 
35.612 Millî Saraylar hizmetlileri doğum ve ölüm 

yardımı 
35.613 Personele verilecek tayan bedeli 

1 775 670 1 873 860 

1 534 520 1 627 940 

125 000 

25 000 
1 384 Ö20 

25 000 

3 000 
1 599 940 
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DERNEK, BİRLİK, KUIUJM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(1EÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 32 — 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

58 001 

1 775 670 
00 000 

241 150 245 920 

50 000 

50 000 50 000 

1 883 671 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1970 malî yılı Bütçe teklifi üzerinde, Yüksek Komisyonumuz namına y 
kanaati arz ediyorum : 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 11970 malî yılı Bütçe teklifinin ıgenel toplamı (4 168 704) liradır. 
1969 malî yılı Bütçesine nazaran (3121 175) lira fazlalığı ve (327 749) lira noksanlığı vardır. 
Netice olarak ('6 '574) lira fiilî bir azalma Ibulunnuaktadır. 
Çeçen yılın bütçe tatbikatı neticelerine göre açıklammaiSi gereken ölçüde indirim ve ilâveler yapılan b 
1. Genel idare aylıkları .maddesinden, .mevcut birkaç kadro münhaline yapılması muhtemel tâyinlerin 

ve ıbuna göre tasarruf sağlanacağı hesaba katılarak 'iiTaddeden (76 150) lira ödeneik indirilmiştir. 
'2. ı(D) cetvelinde. açık bulunan birkaç kadro kaldırılmış ve yerlerine, miktar artışı yapılmadan, cari 

rolar istenmiştir. Bu değişiklik ile yıl içinde terfi edecek personelin fark tutarları da ıgeçen yılın ödenâk 
ücreti maddesinin aynen muhafaza edildiği görülmüştür. 

'3. 1969 yılında (E) 'cetvelinden alınmış olan diş hekimliği kadrosuna atanmış bulunan hekimin, da 
devamını sağlama gayesiyle, kadrosunun (D) cetveline alınması teklif edilmiş olduğumdan geçici hizmetl 
nek indirimi yapılmıştır. 

4. Bahçe işlerinde çalıştırılacak işçilerin, ilgili ıbulunduklan sendika ile imzalanmış olan toplu iş sözl 
lanması ve yevmiyelerinin, Ankara ili için tesbit edilmiş olan 18 liralık aslgari ücrete çıkarılman için işçi 
nek teklif edilmiştir. 

5. 1969 malî yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine istinaden, ücretli personelin tedavi ve cenaze m 
hurbaşkanlığı personelinin çoğunluğunu teşkil eden ücretlilerin tedavi ve cenaze masraflarının karşılanabi 
nek konulmuştur. 

6. Emeklilik statüsüne tâbi 'görevlerde çalışan memurlar için T. C. Emekli Sandığına Devletçe ödenm 
karşılıkları, 11101 sayılı Kanunla % 14 e çıkarılmıştır. 1969 malî yılında Maliye Bakanlığından yapılan akt 
dairelerin bütçelerine ithali gerektiğinden emeklilik kesenekleri karşılıkları maddesine (!90 000) lira öden 

7. Cumhurbaşkanlığı Dairesi personelinden mesai saatleri dışlında .çalıştırılanlara verilmek üzere 3656 s 
rak geçen yıl alınmış bulunan ödeneğin kifayet etmediği .anlaşılmış ve fazla çalışıma ücreti maddesine (50 
duyulmuştur. 

8. 67 ilimizi 'ziyaret etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanının inceleme ve çeşitli törenlere katılıma maksadiy 
süreleri azaldığından Cumhurbaşkanı yurtiçi seyahat giderleri maddesinden (1 250) lira ödenek indirimi y 

'9. Yönetim geçici görev yolluklarından, geçen yıl beliren noksanlığı karşılamak makısadiyle bu maddey 
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10. 19(09 malî yılı Bütçesiyle açılmış olan yurt dışı geçici görev yolluğu maddesinle konulmuş humman (4 750) 
iıfia edildiğinden bu maddeden (4 749) lira ödenek indirilmiştir. 

11. Devlet Malzeme Ofisinde buiunmıyan kırtasiyelerin piyasadan alınmasını temin etmek ve muhtemel fiyat ar 
siyle kırtasiye alımları ve giderleri maddesine (4 500) lira ödenek ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

112. Cumhurbaşkanlığı köşkünde ve bürolarında mevcut bulunan döşeme ve demirbaşların bdr kısmı uygulanan plâ 
dan döşeme ve demirtbaş alımları maddesinden (50 000) lira ödenek indirimi yapılmıştır. 

13. Cazete, dergi ve kitap alımlarından husule gelmiş olan fiyat artışlarının karşılanması için yayın alimları ve 
ödenek ilâvesi yapılmıştır. 

14. Uygulamada başg'österen yetersizliğin karşılanması için yakacak .alımları ve (giderleri maddesine (10 000) lir 
15. Cumhurbaşkanlığı Köşkü çevresindeki iko.ru ve parkların balkım, muhafaza ve ıslahı için geçen yıl (D) cetvel 

metlisi kadrolarına ataman personelin, tailmatıına göre tesfoit edilen giyimi istihkaklarının verilebilmesi maksadiyle 
maddesine (30 250) lira ödenek ilâvesinle zaruret hâsıl olmuştur. 

Buna mukabili; düğer yönetim giderleri maddesiinden (10 250) lKra ve miktarları azalmış olan işçilerin giyim ku 
desinden de (600) lira ödeneık indirimi yapılmıştır. 

16. Çeçen yıl, yüksek Komisyonunuzca alman uımufmi karar gereğince, Cumhurbaşkanlığı Dairesi bütçesinin c 
% 5 kesfintiller yetersizlikler tevldetmdş ve bu yeteırsizlMerin yıl içinde yapılan aktarmalarla karşılandığı anlaşılmı 
aktarnnıa ihtliyaclarmı önlcımek düşüncesiyle df;ğer alımlar, su giderleri, temizlik 'giderleri, bahçe gideırlleıri, telefon 
işletme ve o n a m a gideri eni maddelerine yapılan kesimtiler nlsbeitih.de ödeneık (ilâveleri yapılmış, bunlara mukabili 
lar - müzeler-i saraylar giderlerinden cemian (3200) lira ödenek indirimi yapılmıştır. 

17. Gıda maddelerindeki fiyat değişikliklerini karşılamak ve atanabilecek yeni personelin iaşeleri için yiyece 
(41 250) lira fazıla ödenek teklifinde bulunul muştur . 

18. 1969 yılında alman taşıtların nakliye ve sigorta işlemleri tamamlanmış ve 1970 yılında alınacak olan ara 
raflarının (5 000) lira ile karşılanabileceği tahmin edildiğinden taşıma gidenleri maddesinden (18 750) lira öde 

19. 1969 yılında alman yeni taşıtların işletmesi ekonomik olacağından Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarm 
hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri maddesinden de (38 750) lira ödenek (indirimi yapıllmıştıı*. 

20. Yangından korunma malzemelerinin çoğu geçen yıllarda temin edildiğinden yangından' koırunîmıa vje si 
(10 350) lira ödenek indirimli yapılmıştır. 

21. Sayın Cumhurbaşkanının işaretlerine uyularak ağırlama giderleri) maddesinden (32 500) lira ödenek .indi 
müştür. 

22. Köşk ve diğer binaların küçük onarım işlcrinin zamanında ve ihtiyaç nüsbetinde yapılmasını telmihi etmek d 
desilne (12 500) lira ödemek (ilâvesi yapılmıştır. 

23. Cumhurbaşkanlığı Dairesinde mevcut muhtelif model ve marka vasıtalar, uzun yıllar kullanılmak suret 
durmuşlardır. Bu sebeple; 1969 yılında 237 sayılı Taşıt Kanununa göre yeni araçlar satmalımmıştır. Cumhurbaşk 

http://iko.ru
http://nlsbeitih.de
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smda, gereken işileımilerin (icrasından sonra, (imzalanmış olan mukaveleye istlkıadeıı 1970 yılında, alın 
(56 800) lira noksaniyle, (230 500) lira ödenek tekliflinde bulunulmuş olduğu görülmüştür. 

24. Hayır kurumları ille varidinim muhtaç kimselerim artan yardım listekleırinin, nisbeten ikarşılanima 
maddeslime (20 000) lira ödenek ilâve 'edilmeısli im ecburliy etinde kalındiğı görülmüştün G-ceen seneki uygula 
ma muvıafık görülmektedir. 

Netice : 
Tasarrufa âzami derecede riayet edilerek geçen yılların uygulama sonuçlarına göre hazırlanmış oldu 

inandığım Cumhurbaşkanlığı Da'iıresinlin, 1970 malî yılı bütçe tdkllifinin, lıiebir indirime tabi tutulmaksızın 
rine arz eder saygılarımı sunarım. 



Cumhurbaşkanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

1.1.1.00 Cumhurbaşkanı ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

150 000 

1970 y 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

2 293 578 

150 000 

150 000 

2 363 204 

AYLIKLAR Kesim toplamı 326 151 250 001 

1.2.110 Genel idare aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

326 150 

1 577 550 

1 281 500 
166 050 
130 000 
104 400 

3 000 
1 000 
5 400 
5 000 
90 000 

250 000 

1 567 300 

il 281 500 
145 800 
140 000 
214 400 

3 000 
1 000 
5 400 
25 000 
180 000 

150 000 200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 Yaver ve Başdoktor ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.812 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri 
12.813 Yönetim geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 110 501) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 giderl'eri 
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1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

21 000 

6 000 
15 000 

114 477 

1 
71 250 
38 OOO 

4 750 

28 500 
4 750 

380 000 
19 000 

190 000 

21 000 

6 000 
15 000 

110 503 

1 
70 000 
40 000 

475 500 

1 
1 648 250 

725 800 727 000 

33 000 
5 OOO 

330 000 
25 000 

200 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

13.160 Giyim alımları ve gdderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ DİĞER 
GİDERLER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme ve onarma 

giderleri 
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1970 y 
1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

99 750 130 000 
3 800 4 000 

304 000 311 000 

114 000 120 000 
14 250 17 000 
123 500 180 000 
38 000 40 000 
14 250 4 000 

321 100 361 000 

308 750 350 000 
7 600 7 000 
4 750 4 000 

154 850 142 000 

2 850 2 000 
123 500 130 000 
23 750 5 000 

4 750 5 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.389 Diğer alımlar ve güderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
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1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

142 500 90 000 

23 750 

118 750 
1 900 

10 000 

80 000 

1 900 2 000 

12 350 

12 350 10 000 

191 900 

142 500 110 0O0 

49 400 62 000 

47 500 60 000 
1 900 2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 150 000 150 00 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 293 578 2 363 20 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 648 '250 1 631 00 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 900 2 00 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 12 350 10 00 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 191 900 172 00 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 4 297 978 4 328 20 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği Riyaset Divanın 
Madlde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 287 300 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 287 300 '230 500 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1970 

1969 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 40 000 60 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.720 Çeşitli yardımlar 40 000 60 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 40 000 60 000 





^3 
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Rapor 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Sayıştayın 1970 malî yılı bütçe teklifini inceledim. 
Anayasamızın 127 nci maddesi, Sayıştayın görevlerini «Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir v 

na denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme 
yapmak» şeklinde saptamış bulunmaktadır. 

Sayıştayın bu önemli görevini yerine getirirken yıl yıldan artan iş haemıyla orantılı olanaklarla do 
Bunu daha iyi belirtmek için kısa bir karşılaştırma yapmakta fayda vardır. 
a) 1934 yılında genel ve katma bütçelerdeki ödenek toplamı (222 934 502) iken, bu miktar 196 9 yılınd 

Tl. na ulaşmış bulunmaktadır. 
b) 1934 yılında sadece 180 Sayıştay Denetçisi vardı. Bütçe toplamınım 142 misli artmasına karşılık, 

olmamıştır. Bugün, 31 milyarlık bütçeyi denetlemekle görevli olanların sayısı 308 uzmandan ibarettir. 
c) 1934 yılında, bütçeden bir denetçiye isabet eden miktar, (1 238 525) Tl. iken, bu miktar 1969 

iş hacmi, denetlenen para miktarı açısından % 8 342 (83 misli) artmış bulunmaktadır. 
Anayasamızın 128 nci maddesi, Kesinhesap kanunu tasarılarının, kanunda daha kısa bir süre kabul e 

nundan başlıyarak, en geç bir yıl sonra Bakanlar Kurulunca, T. B. M. M. ne sunulmasını âmirdir. Yi 
luk bildirimini, ilişkin olduğu Kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç 6 ay içinde 

Bahis konusu uygunluk bildirimlerinin büyük gecikmelerle tanzim olunduğundan ve T. B. M. M. ne 
edilegelmiştir. 

Genel uygunluk bildiriminin düzenlenebilmesi, bilindiği üzere, o bütçe ile ilgili bütün saymanlık hesapla 
lıdır. Bu da bir zaman ve personel meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İş hacmi ve saymanlık sayısındaki artışları karşılamak üzere, 1967 yılında çıkarılan Sayıştay Kanunu 
kullanılamadığı müşahede edilmiştir. 

Buna sebep, hizmetin özelliği, taşıdığı önem ve ağır sorumluluk nedenleriyle, personel seçimi ve yeti 
Sayıştayın gösterdiği bu özen takdirle karşılanın alıdır. 

Personel alımında bugün uygulanmakta,olan sistem şöyledir : 
Belli yüksek okul ve fakülteler mezunları yazılı ve sözlü yoklama sonunda denetçi yardımcısı olarak k 

yetiştirici kurslar [gösterilir, ikinci yıl sonunda, yine muavin statüsünde kalmak şartiyle denetçi olarak 
cü yıl sonunda geçirecekleri ehliyet imtihanında başarılı oldukları takdirde 4 ncü sınıf denetçi olma hak 

Sayıştay Kanunu ile alınan 816 kadrodan ancak 308 i halen kullanılabilmektedir. 
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Alman bilgiye göre, yukarda belirtilen zorluklara rağmen, 1969 yılında «genel uygunluk: bildirimlerinin» meclislere 
Tİce azaltılmıştır. Halen 1966 ve daha önceki malî yıl kesinhesap kanunu tasarılarına ait genel uygunluk bildirimlerinin 
it 5 uygunluk bildirimi Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu sonuç, Anayasa hükmünün yerine getirilmesine çok yaklaşılmış olduğunu gösterdiği cihetle memnunluk verici bi 
dir. 

Sayıştay, sarftan önce denetim görevini sadece Ankara'da yapmaktadır. Sayıştay kanunu, gereken hallerde, yurdun 
nce denetim üniteleri kurulabileceğini öngörmüş ise de, uygulama zorlukları ve kadro yetersizlikleri şimdilik buna imk 

Sarfiyat öncesi denetim yokluğu nedeniyle, usulsüz, kanunsuz yapılan ve tazmini gereken ödemeler yekûnunu göste 

Lira Kr. 

1959 4 168 997,40 
1960 14 812 962,61 
1961 6 632 042,06 
1962 10 053 974,18 
1963 9 051 271,89 
1964 5 920 834,21 
1965 4 855 963,81 
1966 2 713 717,51 
1967 3 231 563,42 

Toplam 61 441 327,09 
Bapa'nm Türkiye'yi ziyareti münasebetiyle bastırılan broşür bedelinin birinci kısmını teşkil eden (418 000) Tl. 

lyıstay'dan alarak kullanılmıştır. Bundan sonra, vâki bir ihbar üzerine meseleye el konmuş olduğu ve (627 000) Tl. 
uire, daireler kurulu ve genel kurul karariyle reddedilmiş bulunduğu öğrenilmiştir. 

Komisyonumuzun bu mesele üzerinde durması. Hükümetin, usulsüz harcamanın sorumluları hakkında ne gibi işlem ya 
esi yerinde olacaktır. 

Sayıştaym yargısal denetimine gelince : 
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile teşkil olunan müstakil Temyiz Kurulu faaliyete geçtiği 12 . 9 . 11967 tarihinde 2 8 

îvralmıştı. Devir rakamının 1 . 12 . 1969 tarihinde 5135 e inmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 
Aynı tarih itibariyle, 1967 malî yılma 'ait 2131 saymanlık hesabından 1 672 sinin denetçiler tarafından incelenip ra 

m "1 476 sı da Sayıştay daireleri tarafından yargılanıp ilâmıa bağlanmış bulunma'ktadır. 
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1968 ımalî yılma ait 2 175 hesabın merkez ve mahallî tetkik grupları tarafından incelenmesine devam 
dairelerce yargılanmaktadır. 

Diğer taraftan, 1 . 3 . 1969 ilâ !30 . 11 . 1969 tarihleri arasında muhtelif bakanlık ve dairelere ait 1 
Sayıştay bütçe teklifinin genel toplamı (21 983 470) Tl. olup, hu miktar görünüşte, 1969 yılı Bütç 

ıseibep, Sayıştay efe bina inşaatı için gerekli ödeneğin, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konmuş olmasıdır 
doğru biteceği ve Sayıştaym 15 - 20 yıllık ihtiyacına cevap vereceği öğrenilmiştir. Böylece, halen her y 
kira bedelinden de tasarruf edilmiş olacaktır. 

Gerçekte, 1970 yılı Bütçe teklifi, 1969 a bakarak (1 995 587) liralık bir artış ıgöstermektedir. Bu ar 
— 12.110 ncu (aylıklar) maddesinde (346 000) lira ödenek artışı (L) işaretli cetvelden çıkartılan 65 

ileri gelmekte; 
—• 12.370 nci (Emekli keseneği karşılıkları) maddesinde görülen (19183 000) lira artış ise kesenek karş 

maddesi ile % 14 e çıkartıl'mıaısımn bütçeye yansımasından ibaret bulunmaktadır. 
Diğer taraftan : 
—• 12.825 nci (yerinde inceleme yolluğu) maddesindeki (379 115) lira fazlalık, 1969 Ve 1970 yıllarınd 

edilen 110 kişinin yolluklarına tekabül etmekte 
—• 23.612 nci (Taşıt alımları) maddesine konulan (85 0O0) lira ise yenilenmesi istenen Başkanlık m 

itadır. Halen kullanılmakta olan makam arabası 8 . 12 . 1954 tarihinde »atınalınmış olup 15 yıllıktır; 

Sayıştaym teşkilât olarak en önemli meselesi denetçi sayısının yetersizliğidir. Yukarda arz ettiğim g 
ibarettir. Halbuki bütçelerimiz her yıl büyümekte, saymanlıkların sayıları çoğalmakta, kısacası Sayış 

Bu şartlar altında Sayıştay denetiminin daha etkili bale getirilmesini amaç edinen çabaların gerçekleş 
ile sıkı sıkıya bağlıdır. 

Sayıştay denetçilerinin malî statüleri kanun vâzıınca Danıştay yardımcılarınınki ile denk mütalâa ed 
de yürürlüğe giren yeni Sayış'tay Kanunu denetçilerin ödeneklerini, o tarihte Danıştay yardımcılarına v 
(550) ve (650) lira üzerinden tesbit etmiştir. Ne var ki, bu tarihten dört ay sonra kabul edilen 886 
ödenekleri, dört kademede (700, 900, 1 200, 1 400) liraya çıkartılmıştır. 

Sayıştay denetçileri bakımından bir huzursuzluk sebebi olan ve mesleke rağbeti engelliyen bu eşits 
Sayıştayda hizmet alan yeni elemanların içinde bulundukları maddi sıkıntı hakkında biraz bilgi ver 
Askerliğini yapm'amıış yeni bir Sayıştay denetçi muavininin eline, tazminatiyle birlikte net olarak a 

yetişme süresini başarı ile tamamlıyarak, denetçi ehliyetini kazananlara ise başlangıçta, yine tazminat 
ruş aylık verilmektedir. Bu durum Sayıştay kariyerinin geleceği için bir tehlikedir. 
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T. B. M. M. adına Devlet Bütçesinin sarfını denetliyen önemli /bir kuruluşun elemanlarının içinde bulunduğu geçim s 
öründeki bütün hizmetlerin iş analizine tâbi tutularak değerlendirilmesi, aylıkların 'buna göre tâyini prensibi bütün il 
;töre, Sayıştay denetçilerinin aylıkları da bu prensibe göre düzenlenmelidir. Ancak bu münasebetle şunu da belirtmeliyi 
:esimindeki memurların malî durumlarını düzeltici kanuni tedbirler alınırken, başka kesim aleyhine eşitsizlik yaratıl 
uzluklar doğurmaktadır. Aslolan, tüm Devlet personel rejiminin modern esaslara göre biran önce tanzim edilmesid 

'Maliye Bakanı, 1970 bütçe teklifini takdim konuşmasında, yeni bir G-enel Muhasebe Kanunu tasarısının hazırlanmak 
u tasarının hazırlanmasında, Sayıştayın uygulamadan edindiği tecrübelerin de değerlendirilmesini dilerim. 

Uygulamaya yön veren, tereddütlere çözüm getiren nitelikteki Sayıştay G-enel Kurul kararlarının yayınlanması, uyg 
udaki Sayıştay görüşünü önceden bilmelerini, yanlışlardan kaçınmalarını mümkün kılacaktır. Sayıştayın bu hususu s 
maliyetim desteklemeye ve teşvike değer bulduğumu belirtmeliyim. 

Sayıştay 1970 yılı Bütçe teklifi üzerinde yaptığım bu incelemeyi saygılarımla arz ederim. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği Riyaset Divan 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 18 259 704 

AYLIKLAR Kesim toplamı 9 270 001 9 616 001 

12.110 Aylıklar 9 270 000 9 616 000 
12.150 81.9 sayılı Kamın gereğince yapılacak 

ödemeler 1 1 
ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti 2 24'2 800 2 323 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 1 020 500 2 043 500 

12.310 Çocuk zammı 82 500 82 500 
12.320 Doğum yardımı 10 000 10 000 
12.330 Ölüm yardımı 15 000 10 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 165 000 210 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 748 000 1 731 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 40 000 60 000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.730 
ÖDENEKLER 
832 sayılı Kanun gereğince verilen öde
nekler 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 

12.825 

12.841 

12.853 

12.861 

12.871 
12.872 

/ - Yurt içi yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Yerinde inceleme yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yoll'uğu 
(Yurt içii yollukları toplamı : 2 309 515) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Yerinde İnceleme yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 19 003) 

1970 
1969 ödeneği Riyaset pivamınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bö-lüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

3 737 000 

1 949 402 

9 500 
19 000 

1 897 150 

4 750 

19 000 
1 

3 737 000 

2 328 518 

9 500 
19 000 

2 276 265 

4 750 

1 

1 

19 000 
1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 1 453 329 1 551 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR 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 Giyim alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma güderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve 
giderleri 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

— 52 — 

1969 ödeneği Riyaset Divamıın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

85 500 
161 500 
285 000 
38 000 
109 250 
m 500 

28 500 
23 750 
71 250 
2 850 
28 500 

745 750 845 000 

100 000 
180 000 
300 000 
40 000 
115 000 
110 000 

40 000 
25 000 
80 000 
2 500 
30 000 

154 850 177 500 

71 250 70 000 

9 500 
61 750 

5 000 
65 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 
1969 ödeneği Eiyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon güderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

133 000 

23 750 
66 500 
33 250 
9 500 

9 500 

'338 979 

5 700 

4 750 
950 

950 

6 650 

140 000 

30 000 
70 000 
35 000 
5 000 

9 000 

310 000 

•6 000 

5 000 
1 000 

950 

6 950 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

14.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

4 750 6 000 

128 250 

123 500 95 000 

95 000 70 000 
28 500 

18 259 704 
1 453 329 

6 650 
128 250 

25 000 

19 847 933 

25 000 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

0 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAYIŞTAY 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel giderleri 

, 5 000 001 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAYIŞTAY 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel giderleri 

5 000 001 

0 
0 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAYIŞTAY 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel giderleri 

5 000 000 
1 

1970 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Bu ödenekler Sayıştay Başkanlığının ta
lebi üzerine Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere Maliye Bakanlığınca aktarılır. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

0 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

85 000 

85 000 

5 000 001 

85 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Riyaset Divanı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 135 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

0 Hizmetlilere sosyal yardım 5 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve Hizmetlilerin öğle 
yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere) 1İ30 000 130 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 140 000 

5 000 

5 000 1 000 

135 000 
5 000 
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RAPOR 

Karma Bütçe Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin 1970 malî yılı Bütçe teklifi tarafımdan tetkik edildi. Teklifte yer alan gide 
rumu hakkında ilgililerden de gerekli bilgiler alnmuak suretiyle yaptığım inceleme sonundaki görüşle 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere Anayasa Mahkemesi, Millet Meclisi ile Senatodan sonra hakkın 
ddikniş ve çok yer almış bulunan yüce bir kuruluştur. 

Anayasada belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 22 . 4 . 1962 tarihli ve 44 s 
Mahkeme, hazırlık ve yerleşme safhasını ikmal etmiş, aktivizmi ve olgunluk dönemine girmiş bulunm 

Anayasa Mahkemesinin işe başladığı 28 . 8 . 1962 tarihinden 16 . 12 . 1969 tarihine kadar açılan 
lananlar aşağıda yıllar itibariyle gösterilmiştir.' 

1962 yılından 16 . 12 . 1969 gününe kadar Anayasa Mahkemesine gelen, çıkan ve halen der 

Evvelki Kala 
Senesi seneden devir Gelen Toplam Çıkan Der 

1962 141 141 124 
1963 17 360 377 301 
1964 76 51 127 77 
1965 50 46 96 67 
1966 29 34 63 47 
1967 16 57 73 49 
1968 24 80 104 67 
1969 37 67 104 85 

Uistenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere kuruluşundan bu yana kanunların ve yasama meclisleri i 
asiyle 836 dâva açılmış, bunun 817 si karara bağlanmıştır. 16 . 12 . 1969 tarihine devreden dâva adedi 1 

13 . 7 . 1965 tarihinde kabul olunarak bir kısım hükümleri yayın tarihinde, geri kalan hükümleri d 
miş olan Siyasi Partiler Kanunu ile, Anayasanın, Anayasa Mahkemesine verdiği görevlerden, siyasi par 
ğince bu partilerin sicilleri tutulmakta ve malî bakımdan denetimleri de yapılmaktadır. 

Ancak, 44 sayılı Kanunla 1962 yılında kabul edilmiş olan yardımcı kadroların, gerek niteliği ve gerek 
yeni görevleri karşılayabilmesi için raportör ve memur kadrolarının takviyesine lüzum hâsıl olmuştur 
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ıunun yedi yılı aşan uygulama devresinde tesbit edilmiş olan diğer elksıkliklerin ve aksaklıkların giderilmesini sağlam 
la değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler öklenmesine dair bir kanun tasarısının hazırlandığı ve Anay 
mlundan geçirildikten sonra Başbakanlığa sunulacağı öğrenilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin gereği gibi çalışmasın sağlıyacak mütehassıs elemanlarla takviyesinin isabetli olacağı k 
i t l e r i ve ilim çevrelerinin katıllnm ve aday gösterme yönünden Anayasa Mahkemesine iltifat etmelerini de faydalı 

Anayasa Mahkemesinin 1962 yılından beri kira ile işgal etmekte olduğu bina elverişli değildir. Bir süre sonra d 
kifayetsiz hale geleceği muhalkkaktır. 

Binada ücbind aşan eserin bulunduğu kitaplık ve olkuma salonu ile bir arşiv mevcut ise de, ilerde ihtiyacı karşıla 
iir. 

1970 malî yılı için bütçeye konulması teklif edilen ödenek miktarı 1969 yılına göre (188 371) lira fazlasiyle (3 
mühim kısmı personel giderleri bölümünde olup, üst derece maaş ve tazminat alanların artmış olması ve emekli kes 
lan % 14 e çıkarılmış bulunması gibi kanuni zaruretten doğmuştur. 

Diğer maddeler için istenen ödeneklerin geçen yılın sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tahmin ve teklif 
yılların kesin hesaplarına göre uygun olduğu görülmüştür. 

Anayasa Mahkemesinin 1970 yılı Bütçe teklifini yukarıdaki düşünce ve temennilerimle birlikte Komisyonun tas 

R 
Manisa 

Hil 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 2 251 147 

AYLİKLAR Kesim toplamı 1 292 031 1 295 561 

12.110 Aylıklar ! 292 030 1 295 560 
12.150 819 saydı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 1 

ÜCRETLER 
12.210 Hikmetliler ücreti 286 740 289 980 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 140 825 302 050 

.12.310 Çocuk zammı 7 000 7 000 
12.320 Doğum yardımı 1 000 1 000 
12.330 Ölüm yardımı 10 000 10 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 24 000 70 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 98 825 214 050 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 500 1 500 

ÖDENEKLER 
12.730 44 ve 246 sayılı kanunlar gereğince veri

lecek ödenekler 508 200 508 200 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

21 851 25 201 
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Madde 

12.811 
12.813 

12.832 
12.841 

12.871 
J 2.872 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 

ödeneğin çeşidi 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Tedavi yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
(Yurt içi yollukları toplamı : 15 7 00) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplaımı : 9 501) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yaym alımları ve giderleri! 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

1 900 
2 850 

5 700 
1 900 

9 500 
1 

85 501 

7 600 
5 700 
23 750 
38 000 

1 
9 500 

482 026 

1970 yı 
Hükümetçe istenen 
Lira Bölüm toplamı 

M'adde Lira 

3 000 
3 000 

5 700 
4 000 

9 500 
1 

499 726 

96 451 

12 000 
10 000 
20 000 
40 000 

1 
13 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETÎMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
.13.610 Kira bedeli 
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1969 ödeneği Hükümete e 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

950 950 

17 575 16 825 

1 425 1 425 
2 850 2 000 
11 400 11 400 
1 900 2 000 

26 600 32 900 

1 900 1 900 
23 750 30 000 

950 1 000 

22 800 24 000 

9 500 10 000 

13 300 14 000 

329 550 329 550 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

16.000 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLl HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin yangından korurtma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER Kesim toplamı 

14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1969 ödeneği 
Madde [Bölüm, toplamı 

Lira Lira 

950 

95 000 

76 000 
19 000 

2 

2 850 

95 952 

5 225 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde (Dölüm toplam 

Lirta Lira 

1 000 

95 000 

76 000 
19 000 

2 

3 000 

96 002 

4 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.820 Maki'na ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

2 375 1 500 

2 251 147 
482 026 
95 952 
5 225 

2 834 350 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde (Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödenenin cesidi Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 17 537 17 537 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Anayasa Mahkemesi' Mensupları Biriktir
me ve Yardım Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 17 537 17 537 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geeen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yrl'lar bordan 
3).000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERt Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 17 538 17 539 

1 
1 

17 537 

1 

17 537 17 537 

1 

17 537 
1 2 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Başbakanlık 1970 malî yılı bütçe tasarısı incelenmiştir. Bu Iktonudaki görüş ve mütalâam aşağıda arz 

BlEJÎNiCÎ KISIM 

Anayasamızın TQ5 nci maddesine iglöre Başbakan Bakanlar Kurulunun Başkanı .olarak bakanlıklar ar 
genel siyasetinin yürütülmesini Igüzetir. 

I - Başbakanlık Merkez Teşkilâtı ile bütçe yönünden Başbakanlığa bağlı olanlar ve Başbakanlığa 
olan kuruluşlar; 

a) 6330 sayılı Başbakanlık Kuruluş Kanununun kapsamına giren daireler : 
1. 
2 
13 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

— Müsteşarlıfc, 
— Özel Kalem Müdürlüğü, 
— (Mütehassıs Miüişayirler, 
— Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı, 
— Neışriyat v̂e Mjüdeivvenat Genel Müdürlüğü, 
— özlük ve Yazı işleri Genel Müdürlüğü, 
— Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, 
— Arşiv Genel Müdürlüğü, 
— Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
— Evrak Müdürlüğü, 
—• Savunma Sekreteri ve Sivil Savunıma Uzmanları, 
— Basın Bürosu, 

b) Özel kanunlarla Başbakanlık kuruluşu içerisinde yer alanlar : 
1. — '6821 sayılı Kanunla kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 
2. — 160 sayılı Kanunla kurulan Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 
3. — 129 sayılı Kanunla kurulan! Millî Güvenlik Kurulu Genel Selkrcterliği, 
4. — 644 sayılı Kanunla kurulan MİT, 
c) Özel kanunları gereğince Başbakanlık bütçesine ödeneği konulanlar : 
1. —• 7160 sayılı Kanunla kurulan, Türkiye ve Orta. - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
2. — 278 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
o. —• 359 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, 
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ç) Kanunlarla Başbakanlığa bağlanmış olup müstakil bütçesi bulunanlar : 
1. — Danıştay Başkanlığı, 
2. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 
3. —• Diyanet İşleri Başkanlığı, 
4. — Devlet istatistik Enstitüsü. Başkanlığı, 
5. —• Tapu ve Kadastro 'Genel Müdürlüğü, 
6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
7. -—• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
8. — Yükselk Denetleme Kurulu Başkanlığı, 
II - Yukarda arz olunan teşekküllerden a) Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, b) Atom Enerjisi Komisyonu 

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, d) Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, e) Basm - Yayı 
dolu Ajansı, ğ) TRT Kurumunun görev ve yıllık faaliyetleri hakkında Komisyona kısaca bilgi verilmesinde fayda 

A) Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
Başbakanlıik Devlet Personel Dairesi, Personel rejimini memleketin iktisadi, malî ve sıosyal şartlarına ve hukukî 

düzenlemek; bu düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve idame ettirmek maksadiyle 19G1 yılında çıkarılan özel bi 
bağlı olarak kurulmuştur. 

Devlet kesim'iınde ça'lışan kamu personelinin sosyal, ekonomik şartlara göre ve günün anlayışına uygum tarzda ye 
mak 'bakımımdan gerekli mevzuatın hazırlanması, lüzumlu değişikliklerin yapılması 'bu «dairenin aııagörevidir. 

Yine aynı kanuna göre, il özel idareleri, belediyeler, kamu İktisadi teşebbüsleri ile özel kanunlarla 'kurulmuş ba 
nel problemlerinin halli hususunda da hu daireye esaslı görevler verilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi, kanunun derpiş etltiği hususları yerine getirebilmek için kurulduğu günden 'beri ciddî 
telif milletlerarası yardım teşekküllerinden ide sağlanan yabancı uzmanlarla faaliyetini -arturmış ve neticede Devlet 
hazırlıyara'k Hükümete sunmuş ve 1965 yılında T. B. M. M. ne initikal eden bu tasarı Meclislerce de onaylanmıştır. 

Ancak mezkûr 'kanunun üniversitelere taallûk öden kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş •olması 
le mlütaalliık gerekçesinde kanunda derpiş edilen tüzük ve yönetmeliklerin yer almış bulunması uygun olmadığı fiikr 
bu kanunun malî hükümlerinin uygulanması Hü'kümetee dermeyam kılınan mıalî düşümce muvacehesinde ıbir taraftan 
konulan hükümlerle bu kanunun malî hükümleri erte'lenmüs ve diğer taraftan Anayasa Maıhkemesimin karar ve gere 
nazarı itibara -alınarak adı geçen kanunun bir kısım hükümlerinin tadili için yeni bir tasarı hazırlamaraik 8 Mart l'£İ68 
dim edilmiştir. 

Tadil tasarısı hazırlanırken 657 'Sayılı Kanunun Sınıf Tüzüklerine bıraktığı hükümler kanun metnine alındığı gi 
belediye 'memurları da aynı kanunun kapsam ura ithal edilmiş bulunmaktadır. 
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Devlet Personel Dairesi bu (arada kaimu iktisadi teşebbüsleri için de genişliğine ve derinliğine gerekli 
hazırlamış ve 29 . 4 . 1968 yılında Ilüklümete sunmuş bulunmaktadır. 

Yargı organları ile üniversiteler mensupları için hazırlanması 'gereken kanlın tasarıları için Adalet ve 
edilmiş olup, 'bu kanunların da kısa 'bir zamanda çıkarılması için gayret sarf edilmektedir. 

Devlet Personel Dairesi (bunların dışında 100 saydı Kanuna göre gerekli çalışmaları da normal olarak 
Yapılan 'incelemeler ve temaslardan edindiğimiz kanaate göre bu daire 'kuruluşu itibariyle fevkalâd 

luş Kanununun hükümleri ve gerekse eleman kadrosu 'bakımından kifayetsiz durumdadır. 

Ancak, dairenin daha ım'ükemmel bdr tıarz'da işLeyebiImesi ve modern memur problemlerinin daha kıs 
getirilebilmesi için : 

.1. — Yeni hir teşkilât kanunıuma ihtiyacı mut laktır. 
2. — Bütçe imkânlarının artırıl'mıası lüzumludur. 
3. — Kadro durumunun ıslahı ve takviyesinde zaruret vardır. 

B) Atom Enerjisi Komisyonu : 
Atom Enerjisi Komisyonunum çalışmaları -aşağıda özet di arak verilmiştir. 
J. — Memleketin nükleer yakıt envanterinin çık artı İm asma Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile i 

tir. Bu işlbirliği önümüzdeki yıl daha da 'geliştirilecektir. Ayrıca bulunan yakıt rezervi erinin kıymetlendir 
2. •— Çekmece reaktör sahasındaki lâboratuvauların süratle tamamlanmasi'na, teçhizine ve ıburada çalış 

gerekse meim'leket dışında yetiştirilmesine devam olunacaktır, 
3. — Memlekette elektrik üretmek maksadiyle bir nükleer santrallin tesisi imkânları üzerinde çalışma 

bi'lite çalışması etüdüne ilgili teşekküllerde birlikte girişilmiştir. Etüt tamamlan/mış lolup, kıymetlendirm 

4. — Oekracce'deki radyoizotop lâboratuvariarınm geliştirilmesine çalışılmış, bugün en fazla tıp saha 
artan bir hızla devam olunmuştur. Radyoiz-otoplann tarımda ve bilhassa sanayide .kulllauıilması 'imi kân la fin 

5. Nükleer madde ve radyasyonla temasta bulunan personelin korunm.asiyle ilgili Radyasyon Sağlığı 
meriyete kon'muş ve geirekli munakake teşkilâtı kurarak çalışmalara geçilmiştir. 

(i. — Radyasyon ve deteksiyon ölçme cihazlarının memleket içinde imali üzerinde .çalışlma'lara devanı 
7. — Halkımızın nükleer konularda aydınlatılmadı ve eğitimi maksadiyle türlü yayın, simpozyum v 
8. — Atom enerjisinin tatbikatının memleket içinde .'dünyadaki gelişmelere göre teşkilâtlanması üzer 

niyetle müşahede olunmuştur. 

O) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : 
17 . 7 . 1963 tarihinde kabul edilen 278 sayılı Kanunla memleketimizde müspet bilimler alanında tem 

mek, teşvik etımek, 'düzenlemek ve koordone etmek anraciyle Başbakanlığa, bağlı hükmi şahsiyete sahip özer 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kuruluş amaçları çerçevesinde çeşitli görevler yüklenmiş 
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camımda belirtilmiş bulunduğu üzere, müspet bilimler alanında araştırma yapmak ve yaptırmak, millî araştırma ve e 
îükümete yardımcı olmak, bilim adamı ve araştırıcı yetiştirilmesine imkân sağlamak ve buna hizmet eden faali 
toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, bir dokümantasyon merkezi kurmak başlıcalarıdır. 

Kurumun bu görevleri yerine getirmek üzere 1969 çalışma döneminde yaptığı çalışmalar şöyle özetlenebilir. 

1. Eğitim çalışmaları : 
İnsan zekâ ve yaratıcılığına dayanan bir faaliyet olarak araştırma faaliyetinin en önemli unsuru araştırıcı insan 

unsurun sayı ve mahiyet itibariyle yeterli seviyede olmaması, araştırma faaliyetini engelliyen başlıca husus olduğun 
içinde araştırıcı eleman yetiştirilmesine yönelmiş faaliyetler önemi yer tutmaktadır. Bu maksatla öğrenimin lisede 
çeşitli kademlerinde kabiliyetlerin teslbiit ve bunların müspet bilimler alanında gelişmelerinin teşviki için bütün mem 
rekli şartları taşıyan herkese açıık sınavlar yapılmakta, bu suretle bulunan bilim adamı adaylarının daha iyi imkâ 
içinde ve yurt dışında öğrenim imkânları, burslar sağlanmaktadır. 

1969 çalışma döneminde bu faaliyetle ilgili gelişme mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

1 Mart 1969 daki Kasım 1969 daki 9 ay 
Burs kategorisi burslu sayılı hurslu ı sayılı ar 

Lise bursları 104 120 
Fen teşvik bursları 10 23 
Üniversite ve lisansüstü bursları 180 238 
Yurt içi doktora bursları 84 73 — 
Yurt dışı doktora bursları 8 15 
NATO yurt içi üniversite bursları 13 4 — 
NATO yurt dışı doktora (bursları 50 77 
NATO bilimsel araştırma bursları 10 10 

459 560 + 1 

Gteçımiş yıllarda sağlanan imkânlarla yurt dışında doktora yapan kurum bursluları memleketin araştırma halatında 
ibıâuıimaktadırlar. 
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2. Analştama projeleri : 
Araştırma faaliyetini geliştirmek amaciyle bilime ve memleket ekonomisine katkı yapabilecek araştırm 

Bu çalışmalarda malî yıl başından bu yana kaydedilen sayısal gelişmeler aşağıda gösterilmiştir. 

1 Mart 1969 a ka
dar beş yıllık dö- Kasım 1969 da 
nemde desteklenen destelklemcın proje- 9 aylıik 

Araştırma alanları proje sayısı sayısı artış 

Temel bilim konuları 47 55 8 
Mühendislik konuları 99 119 20 
Tıp konuları 67 79 12 
Veterinerlik ve hayvancılık konuları 63 71 8 
Tarım ve ormancılık konuları 35 44 9 

Topiaım : 311 368 + 57 

Desteklenen bu projelerden bugüne kadar 197 si müspet şekilde sonuçlanmıştır. Diğerleri devam etmekte 
Proje destekleme alanında asıl önemli gelişme hu çalışmaların gittikçe artan bir şekilde memleketimizin 

olmuştur. Bu anada bir projemin sonucu olarak «Kolemıanilt cevherinden arseniğin ayrılması» konusunda bu 
tescil edilmiş, bu metotla üretim yapacak tesisin yapımına girişilmiş, patent hakkının 15 yıl süreyle bir İk 
susunda anlaşmaya varılmıştır. 

3. Artaştınnta EansıtütlüJsü v« iarlaiştelmla iinoıteleri' : 
Araştırma faaliyetini memleket endüstrisinin çözüm bekliyen meselelerine yöneltmek, bu meseleleri he 

fesyonel araştırıcıların yardımiyle çözmek üzere Gebze'de kuruluş haızırlıMarı geçen dönemlerde başlıyan 
tırma Enstitüsü» nün kuruluşu fiilî inşaat safhasına girmiştir. 1969 malî yılı başından bu yana kamulaşt 
dâvaları devam ederken araziye mahkeme kararı ile sahibolunmuş, plân kote, sondaj, demiryolu alt geoidi ihal 
laşmaları hazırlanmıştır. Programa göre bina inşa inşaatı 1970 Mayısında ihale edilecektir. 

Diğer taraftan bu enstitü bünyesinde yer alacak olan araştırma bölümleri kalkınma plânı hükümleri 
yete başlamışlardır. Ayrıca Plânlama Teşkilâtı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile imzalanan 
«Tatbikî Araştırmalar Ünitesi» 'kurularak sanayiin müşahhas meseleleri ele alınmaya başlanmıştır. 
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Halen «Keban Barajı İnşaatı» ile «Seydişehir Alüminyum tesisleri inşaatı» projelerinin yönetim etütleri ve C. P 
neylem araştırma ünitesi tarafından yürütülmekte, bu suretle önemli döviz tasarrufu sağlanırken, bu çalışmaların Tü 
gelen ekiplerce yapılması şerefi de kazanılmaktadır. 

4. Diğer çiamşonaillar : 
Kasım ayı içinde toplanan İkinci Bilim Kongresi başariyle sonuçlanmış, müspet bilimlerle ilgili 439 tebliğ sunularak 

day yetiştiriciliği ve sorunları», «İlâç Endüstrisinde Araştırma» gibi önemli konularda simpozyumlar düzenlenmiştir. 
Dokümantasyon merkezi memleketimizde yapılan araştırmaların abstraklarmı süreli yayınlarla dünyaya duyurmaya 

literatür derleme hizmetlerini de geliştirmekte olduğu anlaşılmıştır. 

D) Türikiiye ve Orta - Doğu Âmjmıe tdanesi Enlstitülsü : 
Türk âmme idaresinin eğitim ,araştırma ve yayın yoluyla gelişmesine yardımcı olmak amaoiyle kurulmuş bulunan T 

İdaresi Enstitüsünün faaliyetleri artan bir hrzla gelişmeye devam etmektedir. 
Enstitünün 1969 yılı faaliyetleri, özet olarak aşağıda açıklanmıştır : 

1. EğiJtüm fıaJa%€(t3JetnJ :• 
(a) Genle! öğrtettıilm, ve yeltSlşitriirfinie pnognaımı : 
Esas itibariyle orta kademede çalışan ve yetenekleri yönünden yüksele sevk ve idare kademeleri için aday sayılan 

güden 1969 - 1970 genel öğretim ve yetiştirme programı 15 Ekim 1969 tarihinde başlamıştır. Programa 400 e yak 
yabancı uyruklu olmak üzere 20 kuruluşa mensup 51 kişi katılmaktadır. 

Bugüne kadar bu programdan mezun olanların sayısı 829 dur. 

(Ib) Ongıanaızasyıon ve anleltcrt kursları : 
İdari teşkilât metotları geliştirmek ve rasyonalizasıyon çalışmaları yapmakla görevli O ve M birimlerine eleman 

kurslar 1 - 2 defa açılmaktadır. Bu kurslardan 13 ncüsü 1970 yılı Şubat ayında açılacaktır. 
Bugüne kadar açılan 12 kursa 298 kişi katılmıştır. 
(c) Kaynıalkamlılk kursları : 
Kaymakam adaylarını yetiştirmek amaciyle 1966 yılından beri açılan bu kurslara bugüne kadar 136, bu yıl için 

tılmıştır. 

(d) Yönelttim, setmıimerîljeri : 
Kurumların isteği üzerine, idarenin çeşitli kademelerinde görev yapmakta bulunan idareciler için düzenlenen yönetim 

vam edilmektedir. Bugüne kadar bu seminerlere devam etmiş olanların sayısı 2 000 i iaşmış bulunmaktadır. 1969 yılı 
üyesi ve teknik yardım yapılmak suretiyle iştirak edilen sevk ve idare seminerleri aşağıda gösterikmiştir. 

Yapılanlar :> 
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek sevk ve idare semineri. 
— Denizcilik Bankası orta kademe yöneticileri sevk ve idare semineri (2) 
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'—• Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü sevk ve idare semineri. 
—• Etibank orta kademe sevk ve idare semineri. 
—• Türkiye Zirai Donatım Kurumu Merkez ve bölge müdür yardımcıları yönetim semineri. 
— Millî Eğitim Bakanlığı Ortaokul müdürleri yönetim semineri. 
— Emniyet âmirleri sevk ve idare semineri. (2) 
—• Tiearet borsaları komiserleri sevk ve idare 'semineri. 
İştirak edilenler : 
—• Tanım Bakanlığı sevk ve idare seminerleri. (4) 
—• Maliye Bakanlığı orta kademe sevk ve idare semineri. 
— 'Gelirler Genel Müdürlüğü 0 ve M kursu. 
—• Gellliırljer Gettiel Müdürlüğü 'Tqmiel Teknıik Eğitim. Kursu, 
—• Halk Bankası Muhasıelbe Kursu, 
—• Belediye Personel Müdürleri Kursu, 
— Küçük Belediyelerin Başkanları Kursu, (3) 
— İş Bankası Jestiyoın Kursu, 

(e) Hizmet M eğitimin, önemini tanıtma ve yayma seminerleri : 
Hizmet içi eğitimin sağlıyacağı faydaları sevk ve idarecilere tanıtmak ve yakın desteklerini sağlamak a 

getnel müldür, genel müdür yardımcısı v. b. için bir dizi seminer düzenlenmesi plânlanmıştır. 
(f) Eğiticilerin ve eğitim yöneticelerinin yetiştirilmesi : 
Kurumların eğitim yöneticelerM ve eğiticilerini yetiştirmek amacını güden kurslardan birincisinin O 
Bugüne Ikadar bu amaçla açılan kurslara 58 kişi katılmıştır. 
(g) Personel yönetimi semineri : 
Birincisi personel hizmetlerinin kuruluşlar içindeki önemini belirtmek üzere üst kademe idareciler için 

reformumda daha etkin hale getirmek (amaciyle personel müdürleri için olmak üzere, program devresi içind 
hazırlıkları devam etmektedir. 

(ğ) Eğitim yardımları: 
Enstitü dairelerin eğitim programlarımın düzenlenmesi ve eğitimle ilgili problemlerin çözümlenmesi h 

yet göstermektedir. 

2. Araştırma ve yardım faaliyetleri : 
Enstitü bir yandan kendisi tarafımdan teslbit edilen konularda, öte yandan çeşitli kurumların isteği üze 

vam etmektedir. 
1969 yılı Çalışma programına dahil edilmiş bulunan Türkiye'de yöneticaleriın yetiştirilmesi ve Mehta 

tırmalar devam etmektedir. Türk Personel rejiminin ıslahı, konulu araştırma kısa bir süre içlinde ele alına 
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3. Derlem* ve 'yayın faaliyetleri i 
Enstitünün öl^etim amaciıyle veya, 'araştırmalar sonucumda yaptığı yayımlar devam etoıekıtedtir-. Bugüne kadar id 

nal veya çeviri yayınlarımızın sayısı 170 tir. Bu yıl içinde çeşitli konularda 7 eser yayınlanmıştır. 
Enstitü, bir yandan yönetim alanındaki yenilik ve gelişmeleri izlemek istiyenlere ışılk tutanak, öte yandan Türk 

devamlı teması muhafaza etmek amaciyle üç ayda bir «Âmme İdaresi Dergisi» adlı bir dergi çıkarmaktadır. 

4. Merkezî organizasyon ve metot teşkilâtı faaliyetleri : 
6/7498 sayılı Kararname ile geliştirilen Merkezî Organizasyon ve Metot Teşkilâtı kırtasiyecilikle savaş 'konusunda 

olduğu ve İçişleıri Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Halk Bank 
makta olan yeniden düzenleme çalışmalarına işbirliği yapılmak suretiyle yardımcı olunmaktadır. 

Merkezî Organizasyon ve Metot Teşkilâtının takviyesi ve bu teşkilât ile kurumsal organizasyon ve metot biriml 
lerini ıslah için müessir tedbirler alınması gerekmıeiktedir, 

5. idari Danışma Merkezi faaliyetleri : 
6/5875 sayılı Kararname ile 'enstitümüz bünyesinde kurulan İdari Danışma Merkezi çalışmaları üç yıldır devam 

olarak günde 155, ayda 3 299 soru sorulmaktadır. 1 Şubat 1967 - 1 Aralık 1969 tarihleri arasımda merkeze sorulan 
6. Enstitünün geliştirilmesiyle ilgili faaliyetler : 
(a) Enstitü Teşkilât Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bu d 

miş bir tasarı kısa bir süre içinde Hükümete sunulacaktır. Bu tasarının biran önce kanunlaşması büyük önem taşım 
(b) Enstitü binası inşaatı ile ilgili çalışmalar devam etmdktedir. Bina için 1970 yılı yatırım programına ve bütç 

nulması sağlanmıştır. Bina projesi ile ilgili çalışmalar ilerlemekte olup ihale evrakı Ocak ayı başında teslim edilmi 
pılması ve inşaatın fiilen başlamasiyle ilgili hazırlıklar devam etmektedir. 

E) Basın - Yaym Geneli Müdürlüğü 
Başbakanlık Basın, - Yaym Genel Müdürlüğü, 4951 sayılı Kanuna müstenit 27 Şubat 1968 tarih ve 4/139 sayıl 

mesi ve 1968 yılı Bütçe Kanununun 48 mci maddesi uyarmcıa, Devlet En/formasyon hizmetlerinin ve turizm tanıtma 
hizmetlerin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı uhdesinden allınaralk Başbakanlığa bağlanması ile kurıul muştur. Bu gene 
lât kanunu bullunmıadığından, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun hükümlerine göre idare ed 
formasyon hzıiimetleırindn gereği gibi tarif ve tıanzilmihıe yeterli olamadığımdan, genel müdürlüğün forikisiyonu, tam k 
lirlenememekte ve hizmetlerin. önemi 'ille orantılh bir şekilde yemi bir örgütlenmeye gidilememekte oHimasmdan bu 
baran önce çıkarılmasına kesin zaruret olduğu anlaşıl maktadır. 

F) Anadolu Ajansı 
1920 yılında ırnifllî bir ajans olaırak kurulan ve son ilki yılda kendi malı ve ajansçüıik tekniğine uygun şekilde 

modern bir binaya kavuşmuş olan Anadolu Ajansı son yıllarda gelişen muhabere tekniğine uygun olarak teşkilât 
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Anadolu Ajansı yurt llçıi basını beslemekten ibaret olan. hiizanetıini '19(57 ydıuidan itibaren kurduğu tesisl 
memleketlerdeki vatandaşlarımıza niıömlöket habcirlcııini duyurmak 'gibi m il İli î bir görevi İfa, etmektedir. 

Nitekim yeni gelişmelere uygun olarak geçen yıl Yüksek Komisyona arz ettiiğimiiz tefle foto cihazı 
Anadolu Ajansının yeni hizmet anlayışına uygun olan geıniş faaliyetimi kendi ımahdut gelini il;e, ye 

hizmetli gören Anadolu A j anısının süratli gelişmeye ayak uydurabilmesi hizmet kıarşıil iğinin a:r tır ıharak 
dır. 

G-) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumluna, ait 35f\ saydı Kanunun 27 nei< <m ad defindeki gösterilen hizm 

bakanlık bütçesinin 34.240 ncı TRT Kurumuna (blg'kim ve yurt dışı yayınlarının tesis ve işletme gide 
ödeneğin konullmuş olduğu gibi ayrıca sdrmayesine mahsuben, Maliye Bakanlığı bütçesinin 31.170 nciı m 
konulmuştu]'. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmetin gelişmesi 

ıBaisJhakanhığa. ait hizmetlerin gelişme seyri .hakkında bilgi edinilmesi amaciylc 5 yıllık bütçe ödenek se 
5 yıllık devtienin başlangıcı olan 196(5 malî yılı ödeneğine nazaran 1970 malî yılı Bütçe teklifi aras 
Bu gelişme, Başbakanlık fonksiyonunun tabiî «leylinden ziyade, kendisine kanunlarla bağlanan yeni k 

TABLO : 1 

Ödeneğin Ödeneğin Ödeneğin 
miktarı miktarı miktar ı 

Yılı (A/J) (A/2) (A/3) Toplam 

1966 48 964 129 5 120 000 8,37 145 54 '921 57 
1967 69 306 805 '22 790 000 85(5 587 92 953 39 
1968 78 746 855 3)1' 750 000 2 0(50 724 113 157 57 
1969 113 011 804 41. 024 000 21 291 755 175 327 '55 
19TO 104 300 000 TA 435 000 23 0(50 2'56 199 995 25 

öerçi tüm. olarak bütçe teMifinlcIje 1969 malî yılı ödeneğine nazaran ödenek artışı mevcut isede Tabl 
76,96 yatıınm harcamalarına % 8,31 do sertaa'ye teşkili ve transfer hafcaımalarına taaiilûk etmektedir. 



TABLO : 2 — 1970 yılı bütçe teklifinin 1969 büt çe ödeneği ile mukayesesi, 
lışı ve bütçenin tümüne göre dağılımının % oran 
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Cari harcamalar ise tasarruf prensipleri göz önünde tutulmak suretiyle 1969 Bütçesinden % 7,53 oranında (8 5 
ödenek ihtiyacının teslbit edilmiş olduğu memnuniyetle müşahaUe olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

1970 malî yılı Bütçe tasarısı 

Başbakanlık 1970 malî yılı Bütçe tasarım dairelerin gelişme seyrine göre çeşitli hizmetlerinin yerine getirilmesi 
çe uygulamaları nazara alınarak 'hazırlandığı görülmüştür. Buna göre cari 'harcamalar içdn (A/ l ) iişaretli cetvelde 
harteamaları için (A/2) işaretli cetvelde (72 435 OOO) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) iş 
lira ki toplam olarak 1969 malî yılı Bütçesine göre % 14,06 oranmlda (24 667 697) lira fazlasiyle (199 995 256) lira 

Ödeneğin hizmet yönüniden dağılışı ve bütçenin tümüne göre hizmet dallarına ayrılan miktarı ile % oranı (2) sa 

1970 malî yılı Bütçe tasarısı hakkında genel görüşler 

1970 malî yılı Bütçe tasarısının hazırlanmasında : 
1. — Genel yönetimle ilgili alımlara ve .giderlere taallûk eden ödenek ihtiyacının geçen yıllar bütçe tatbikatı -gö 

her ürlü israftan kaçınılmak suretiyle tesbit edildiği anlaşılmıştır. 
2. — Yatırım ödeneklerinin 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1970 yılı programında yer almış olduğu müşahade 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Teklif ve temenniler 

I - 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu gelişen hizmetler muvacehesinde yetersiz olduğu müşahede edilmiştir 
Kuruluş Kanununun biran evvel çıkarılması temenniye şayandır. 

II - Millî İstihbarat Teşkilâtı : 
Millî İstihbarat hizmetlerinde kullanılmakta iken Genelkurmay Başkanlığının vâki talebi üzerine Kara OSarb 

sis edilen binanın devri sırasında Millî iSavuınlma Bakanlığı temsilcileri ile müştereken bir protokol tanzim edilmişti 
göre; binalara harcanan (15 000 000) liraya karşılık olarak üç senede ve her yıl (5 000 OOO) liranın Millî Savunma 
inşa olunacak MİT binaları için Bayındırlık İBakanlığı Bütçesine aktarılması gerekmektedir. 

MİT binaları inşaatına başlanılmış olduğu anlaşılmakla 1968 ve 1969 malî yılı bütçelerinde »olduğu gibi 1970 yılı M 
çesinin mlüzakeresi sırasında (!3 000 000) liranın ayrılıp Bayındırlık '>Baıkamlığı Bütçesinin 22.621 nci (Yapı, tesis ve b 
desine aktarılmasını, 
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I I I - Anadolu Ajansı : 
Anadolu Ajansı devamlı olarak hizmet yerlerini genişletmekte ve teknik cihazlanjmaya gitmektedir. 
Verici istasyonları açtığı gibi bu yıl de tele fotin servisini kurmuş bulunmaktadır. Dolayısiyle hizmet 

sözleşmeler nedeni ile de malî külfet artmıştır. 
Bu sebeplere binaen biütçe tasarısının 16.332 nci maddesine konulan (5 000 000) linah'k ödeneğin kifayet 

disine tahmil edilen hizmetlerin ifa edemiyecek duruma düşmemesini temin için mahallinde yapılan tctkikat 
liraya 'çıkarılmasını'; 

IV - Atom Enerjisi Komisyonu : 
Türkiye'nin iktisadi ve malî bekasını sağlaması ve hedef ittihaz ettiği hızlı kalkınmayı gerç eki eştirmesi 

uygulayabimesinc bağlıdır. Anılan teknolojiler arasında coğrafyayı ıbilc değiştirme niteliğine haiz bulunan n 
bakımından hayati önem arz etmektedir. 

Teknolojik gelişme ve uygulamanın temelini bilimsel araştırma teşkil eder ve bunun da yapılabilmesi n 
san gücünün yetiştirilmesi ve istihdamıiyle kayıtlıdır. 

Yukarıdaki mülâlhaızalar ışığımda ve 2 n'ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1970 yılı 'Programının genel enerji 
araştırma lâboratuvarlarının kapasite ve niteliklerinin arıtrılması ve nükleer enerji sahasında yeterli sayıda 
mesi» hususundaki tedbirlerin tatbik olunabilmesi için, Başbakanlık Atam Enerjisi Komisyonunun 1970 m 
tasarısına konulan ve yukarıdaki maksatların tahakkuku için yetersiz göniilen, 12.260 sözleşmeli personel ü 
16.216 ncı malzeme alum ve giderleri maddesine 2;65 000 ve 12.8H5 nci sözleşmeli personel geçici görep yoll 
üzere ceman (1 016 O00) liranın eklenmesine zaruret görüldüğü müşahede olunmuştur. 

1(970 yılı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde menfi Ibir etkisi o'lamıyacağı neticesine varılan v e yatının 
(750 000, 213.411 nci maddesinden (265 000) lira ki, toplam olarak (1 015 000) liralık ödeneğin mezkûr madd 
aıan maddelere aktarılmasını, 

Arz ve Teklif ederim. Raportö 
BsUsfişehi-r Mil 

îsmet An 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 78 000 

BAŞBAKAN VE BAKAN ÖDENEKLE
Rİ Kesim toplamı 78 000 

11.410 Başbakan ödeneği 18 000 
11.430 Devlet bakanları, Köy İşleri Bakanı, Or

man Bakana, Gençlik ve Spor Bakanı öde
nekleri 60 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 62 535 232 

AYLİKLAR Kesim toplamı 17 114 772 

12.110 Genel idare aylıkları 1 883 250 
12.111 Millî Güvenlik Kurulu aylıkları 425 115 
12.112 Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları 57 510 
12.113 Devlet Personel Dairesi aylıkları 631 800 
12.114 MİT aylıkları 9 943 560 
12.115 MİT dış kuruluşlar aylıkları 1 793 988 
12.116 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları 1 067 580 
12.117 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış ku

ruluşlar aylıkları 1 311 968 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

102 000 

102 000 

18 000 

84 000 

65 024 504 

16 659 167 

1 940 640 
386 855 
57 510 
600 000 

10 000 625 
1 793 988 
917 580 

961 968 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Millî Güvenlik Kurulu hizmetliler ücreti 
12.213 Atom Enerjisi Komisyonu hizmetliler üc

reti 
12.214 Devlet Personel Dairesi hizmetliler ücreti 
12.215 MİT hizmetliler ücreti 
12.216 MİT yurt dışı kuruluşlar hizmetliler üc

reti 
12.217 Basın - Yayın1 Genel Müdürlüğü hizmetli

ler ücreti 
12.21.8 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yurt dışı 

kuruluşlar hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 13 798 139) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 MİT geçici hizmetliler ücreti 
1.2.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici 

hizmeti iter ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

1 013 700) 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 

12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzman
larla Yardımcıları ücreti 

— 80 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
ıM-adde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

21 591 575 22 385 640 

1 496 070 1 534 950 
243 000 223 060 

289 980 289 980 
284 310 289 310 

8 526 060 9 148 769 

96 600 96 600 

1 828 170 1 628 070 

617 400 587 400 

603 450 603 450 
393 660 390 000 

38 070 20 250 

16 200 



13 — Başbakanlık — 81 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzman
larla yardımcıları ücreti 

12.253 Basın - Yayın Genel1 Müdürlüğü yabancı 
uzmanlarla yardımcıları ücreti 
(Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
toplamı : 71 001) 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.261 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü sözleş

meli personel ücreti 
12.270 MÎT teknik personel ücreti 

ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ 
12.282 MÎT işer ücretleri 95 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
12.411 Fazla çalışma ücreti 125 000 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

62 000 

60 000 

6 622 800 

100 000 
218 805 

3 257 776 

200 200 
16 400 
37 000 
222 000 
10 000 

1 924 570 

847 606 

1 281 903 

1970 y 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

31 000 

40 000 

7 122 800 

75 000 
210 000 

95 000 

5 169 943 

155 000 
12 000 
19 800 
283 000 
10 000 

3 793 277 

896 866 

1 192 903 

250 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma 
ücreti 

12.413 MÎT fazla çalışma ücreti 
12.414 MİT 65G4 sayılı Kanun gereğince verilen 

fazla çalışma ücreti 
12.415 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü fazla ça

lışma ücreti1 

O Haber ve yayın hizmetleri fazla çalışma 
ücretleri 

12.417 Basın - Yaym Genel Müdürlüğü il tem
silcilikleri fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı: 1 324 901) 
HUZUR ÜCRETİ 

12.421 Devlet Personel Dairesi imtihan komis
yonları huzur ücreti 

12.422 MİT imtihan komisyonları huzur ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 6 000) 
KONFERANS ÜCRETİ 

12.431 Atom Enerjisi Komisyonu konferans ücreti 
12.432 MİT konferans ücreti 
12.433 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü konferans 

ücreti 
(Konferans ücretleri toplamı : 11 001) 
DERS ÜCRETİ 

12.440 MİT ders ücreti 
12.441 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ders üc

reti 
(Ders ücretleri toplamı : 1 001) 
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1969 ödeneği Hükümetç e ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

40 000 
1 

10 000 
1 

639 900 639 900 

150 000 250 000 

250 000 

30 000 25 000 

5 000 
1 000 

10 000 
1 000 

15 000 
2 000 

20 000 
5 000 

1 1 

5 000 1 000 

1 1 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 4 837 760 

12.530 MÎT tayın bedeli ve iaşe bedeli 3 053 160 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince 
verilen tazminatlar 60 000 

12.592 644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gere
ğince verilen tazminatlar 1 599 600 

12.593 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gere
ğince verilen ölüm ve maluliyet tazminatı 75 000 

12.594 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince verilen tazminatlar 50 000 
(Özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar toplamı : 1 780 000) 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 16 000 

YABANCI DİL İKRAMİYESİ 
12.611 Başbakanlık yabancı dil1 ikramiyesi 6 000 
12.612 MİT yabancı dil ikramiyesi 6 000 
12.013 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı 

dil ikramiyesi 1 500 
(Yabancı dil ikramiyeleri toplamı : 7 500) 

12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gere
ğince verilen para mükâfatı 2 500 

1970 
Hükümetçe istenen 
M'adde Bölüm toplam 

Lira Lira 

5 055 160 

3 275 160 

30 000 

1 700 000 

30 000 

20 000 

7 501 

3 000 
3 000 

1 500 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

TEMSİL ÖDENEĞİ 
12.711 Başbakanlık Müsteşarı temsil ödeneği 
12.712 MİT Müsteşarı temsil ödeneği 

(Temsil ödenekleri toplamı : 12.000) 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER ÖDENEKLER 

12.731 160 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince verilen ödenekler 

12.732 644 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gere
ğince verilen ödenekler 

12.733 644 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince verilen görev ödeneği 
(özel kanunları gereğince verilen diğer 
ödenekler toplamı : 12 251 339) 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

_ 84 -

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

67 200 

4 447 800 

7 384 200 

2 091 996 

121 600 
47 500 

14 250 
26 125 

11 911 200 12 263 339 

6 000 6 000 
6 000 6 000 

67 200 

4 671 500 

7 512 639 

1 852 351 

100 000 
67 500 

1 500 
20 000 

95 000 90 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLAEI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 401 851) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları' yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolruğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : l 580 500) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
5 700 

19 000 
76 000 

9 975 

114 000 
665 000 

10 545 

47 500 
42 750 
23 750 

118 750 

178 125 
362 425 

14 250 
71 250 

28 500 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
2 500 

10 000 
75 000 

5 350 

100 000 
654 000 

2 500 

25 000 
30 000 
10 000 

110 000 

99 000 
350 000 
10 000 
70 000 

20 000 
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ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici görev yol
luğu 

12.912 Devlet Personeli Dairesi geçici görev yol
luğu 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev 
yolluğu 

12.914 MÎT geçici görev yolluğu 
12.915 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici1 gö

rev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basıfc kâğıt ve defter adımları 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 
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1969 ödeneği Hükümetç e 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

432 250 438 500 

19 000 15 000 

4 750 2 500 

28 500 15 000 
142 500 206 000 

237 500 200 000 

2 898 089 

1 149 405 1 137 750 

23 750 23 750 
57 000 57 000 
109 250 100 000 
902 500 900 000 
6 650 7 000 
42 750 45 000 
7 505 5 000 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 ve gi

derleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri1 

13.380 Malzeme alım ve giderleri1 

13.390 Diğer alımlar ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma gider
leri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 

Lira Lira 

127 585 

33 535 
19 000 
74 100 

950 

1 106 750 

631 750 

332 500 

19 000 
71 250 
47 500 
4 750 

318 250 

71 250 
190 000 
57 000 

141 550 

14 250 

1970 y 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

33 500 
19 000 
85 000 

250 

737 502 

665 000 

30 000 
1 

40 000 
2 500 

320 000 

70 000 
200 000 
50 000 

200 000 

137 750 

25 000 
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13.513 Devlet bakanları' taşıtları işletme ve onar
ma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve 
onarma giderleri 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
ile reaktör binasının nükleer kaza ve di
ğer kazalara karşı sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

MİLLÎ GÜVENLİK KURUUJ GİDER
LERİ 

14.311 Büro giderleri 
14.312 Ulaştırma giderleri 
14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.314 Kira bedeli 
14.319 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî Güvenlik Kurulu giderleri toplamı : 
396 000) 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde (Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

28 500 40 000 

76 000 105 000 

22 800 30 000 

54 549 

10 

57 420 

10 575 879 

266 475 239 000 

7 882 152 

120 650 
33 250 
12 350 
237 500 
6 650 

8 640 046 

100 000 
25 000 
18 000 
250 000 

o o 000 
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Madde 

14.331 
14.332 
14.333 
14.334 
14.339 

14.341 

14.342 

14.350 

Ödeneğin çeşidi 

MİT HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri' 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli t 
Diğer alım ve giderleri 
(MİT hizmetleri giderleri toplamı : 

8 125 601) 
OLAĞANÜSTÜ HALLER GİDERLERİ 
3325 saiyılı Kamunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
(Olağanüstü haller giderleri toplamı : 2) 
Mültecilerin her çeşit giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri 
14.512 MİT kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplaimı : 72 500) 

14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 451 000 
1 529 500 
1 235 000 
2 137 500 

23 750 

1 

95 000 

944 302 

9 500 
71 250 

245 100 

95 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

2 538 100 
1 400 000 
1 300 000 
2 887 500 

1 

1 

1 

118 413 

822 003 

2 500 
70 000 

290 000 

1. 
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ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atom Enerjisi Komisyonu araştırma ve 
inceleme giderleri1 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

380 001) 
STAJ VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 

14.551 Atom Enerjisi1 Komisyonu staj ve öğrenim 
giderleri 

14.552 MİT staj ve öğrenim giderleri 
14.553 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü staj ve 

öğrenim giderleri 
(Staj ve öğrenim giderleri toplamı : 2 002) 
ARŞİV GİDERLERİ 

14.580 Arşiv giderleri 
14.581 MİT arşiv giderleri 

(Arşiv giderleri toplamı : 175 000) 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.591 Moral eğitimi giderleri 
14.597 Özel eğitim giderleri 

(Diğer eğitini giderleri toplamı : 192 500) 
OKSİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GİDERLERİ 

14.971 Büro giderleri 
14.972 Ulaştırma giderleri 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde B 

Lira 

152 000 
23 750 

75 000 
15 000 

5 700 
1 

2 000 
1 

1 

23 750 
123 500 

4 750 
190 000 

1 482 950 

712 500 
204 250 

25 000 
150 000 

12 500 
180 000 

1 361 500 

000 000 
150 000 
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14.973 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.974 Kira bedeli 
14.975 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.977 Yiyecek adım ve giderleri 
14.979 Diğer alımlar ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

MÎT OKULU GİDERLERİ 
15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.254 Kira bedeli 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alımlar ve giderleri 

(MÎT Okulu giderleri toplamı : 8) 
15.298 Türküye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü cari giderleri (Bu para adı ge
çen enstitüye ödenir.) 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ Gİ
DERLERİ 

15.421 Büro giderleri 
15.422 Ulaştıtrma giderleri 
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1970 

1969 ödeneği Hükümetç e istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Lira Lira Lira Lira 

19 950 19 000 
508 250 580 000 

9 500 2 500 
9 500 7 500 

19 000 2 500 
11 599 461 

2 016 458 

10 069 228 

1 615 008 2 016 458 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 615 000 2 016 450 

7 913 833 6 389 000 

118 750 
29 365 

50 000 
20 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

15.424 Kira bedeli 
15.429 Diiğ-er aıl'ıml'alr ve giderleri 

(Devlet Personel Dairesi giderleri topla
mı : 286 500) 
ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GİDER
LERİ 

15.431 Büro giderleri 
15.432 Ulaştırma giderleri! 
15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.434 Kira bedeli 
15.435 Giyim - kuşam alîm ve giderleri 
15.437 Yiyecek alım ve giderleri 
15.438 Sağlık, araç, gereç ve ittâç alim ve giderleri 
15.439 Diğer alımlar ve giderleri 

(Atom Enerjisi Komisyonu giderleri top
lamı : 1 602 500) 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumuna (Bu para adı geçen kuruma öde
nir.) 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 
15.872 Ulaştırma giderleri 
15.874 Kira bedeli 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

204 250 215 000 
2 850 1 500 

L87 500 1 000 000 
71 250 65 000 

147 725 125 000 
190 000 160 000 
42 693 40 000 
202 350 200 000 
2 850 2 500 
14 250 10 000 

5 700 000 4 500 000 

2 070 620 1 663 770 

95 000 75 000 
142 500 125 000 
142 500 150 000 
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15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.879 Diğer alım ve giderleri 

(Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış ku
ruluşlar giderleri1 toplamı : 1 110 000) 

MÎT DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.881 Büro giderleri 
15.882 Ulaştırma giderleri 
15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.884 Kira bedeli 
15.885 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.889 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT dış kuruluşlar giderleri toplama : 
553 770) 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ 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 alımlar ve giderleri 

(Basımevi1 giderleri toplamı : 6 653) 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

14 250 
5 700 
950 

180 500 
4 750 
950 

950 000 750 000 
14 250 10 000 

209 000 150 000 
104 500 80 000 
9 500 7 500 

125 400 125 000 
6 270 6 270 

209 000 175 000 
62 700 10 000 

25 325 143 15 651 29 

318 250 111 653 

1 
1 

950 
1 

4 750 
950 
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MÎT ATBLYE GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

(MÎT atelye giderleri toplamı : 105 000) 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

NÜKLEER ENERJİ GİDERLERİ 
16.214 Uranyum kira bedeli 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
16.311 2 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânının yurt 

içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili 
her /çeşit giderler 

16.320 Propaganda giderleri 
HABER VE YAYIN HİZMETLERİ Gİ
DERLERİ 

16.331 Haber ve yayın hizmetleri giderleri 
16.332 Anadolu Ajansından haber satmalma kar

şılığı 
(Haber ve yayın hizmetleri giderleri 
toplamı : 7 400 000) 

16.370 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve ser
giler giderleri 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lina 

14 250 14 000 
95 000 90 000 
1 900 1 000 

1 009 893 509 893 

59 893 59 893 
950 000 450 000 

17 480 000 8 370 000 

6 650 000 2 000 000 

1 900 000 200 000 
950 000 700 000 

332 500 250 000 

7 362 500 5 000 000 

47 500 40 000 
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1969 ödeneği 
Madde ©ölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

16.371 Balsın - Yayrnı Genel' Müdürlüğü iç fuair ve 
sergiler giderleri 

16.380 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü dış fuar 
ve sergiler giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.490 Teknik işbirliği ve diğer anlaşmaların 

gerektirdiği giderler 
GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.610 örtülü ödenek 
16.630 MİT istihbarat ve propaganda giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.710 Başbakanlık temsil giderleri 
16.711 Devlet bakanları temsil giderleri 
16.712 MİT temsil giderleri 
16.713 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

temsil giderleri 9 500 
16.714 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü temsil gi

derleri 9 500 
16.715 Devlet Personel Dairesi temsil giderleri 4 750 
16.716 Atom Enerjisi Komisyonu temsil giderleri 4 750 

(Temsil giderleri toplamı ; 184 750) 

95 000 

142 500 

85 500 

47 500 

38 000 

5 700 000 

4 275 000 
1 425 000 

389 500 

95 000 
28 500 
23 750 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde ıBölüm toplamı 

Lira Lira 

80 000 

100 000. 

30 001 

1 

30, 000 

5 700 000 

4 275 000 
1 425 000 

496 750 

95 000 
30 000 
33 750 

9 000 

9 000 
4 000 
4 000 
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AĞIRLAMA GİDERLERİ 
16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama gi

derleri 
16.723 Devlet Personel Dai'resi ağırlama' giderleri' 
16.724 MİT ağırlama giderleri 
16.725 Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri 

(Ağırlama güderleri toplamı : 312 000) 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.810 Başbakanlık bina onarımı 
16.811 Atom Enerjisi Komisyonu bina onarımı 
16.812 MİT bina onarımı 
16.813 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bina ona

rımı 
(Bina onarıma giderleri toplamı : 402 500) 

MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 
16.820 Başbakanlık makina ve teçhizat onarımı 
16.821 Atom Enerjisi Komisyonu makina ve teç

hizat onarımı 
16.822 MİT Basımevi makina ve teçhizat onarımı 

(Makina ve teçhizat onarımı giderleri 
toplamı : 30 500) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

47 500 47 500 

9 500 9 000 
4 750 4 000 

142 500 242 500 
9 500 9 000 

342 000 433 000 

23 750 20 000 
47 500 35 000 
237 500 337 500 

9 500 10 000 

3 000 

23 750 
7 500 
20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madd« Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

78 000 

62 535 232 
2 898 089 
10 575 879 
11 599 461 
25 325 143 

102 000 

65 024 504 

2 590 422 

11 062 549 

10 069 228 

15 651 297 

GARI HARCAMALAR TOPLAMI 113 011 804 104 500 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 98 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe is 
Lira Bölü 

Madde 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
21.411 Etüt ve proje giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu etüt ve proje giderleri (Bu para 
adı geçen kuruma ödenir.) 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1 200 000 

10 500 000 

11 700 000 

11 300 000 

300 000 

Î0 500 000 

2 

2 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

ATOM ENERJİSİ 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.412 Teknik personel ücretleri 
22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Yapı ve büyük onarım giderleri (Bayın

dırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.) 

9 300 000 

8 985 000 
300 000 

15 000 

11 435 000 

10 950 000 
470 000 

15 000 

4 200 000 
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, 1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri (Bu para adı gecen enstitüye öde
nir.) 2 000 000 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
23.411 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 2 500 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 15 324 000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları (Bu para Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumuna ödenir.) 

0 Taşıt alımları (Bu para Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumuna ödenir.) 

13 824 000 
1 500 000 

18 024 000 

5 000 000 

265 000 

23 735 000 

20 411 000 
3 324 000 

4 000 000 

31 000 000 

200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

11 700 000 

11 300 000 

18 024 000 

41 024 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madlde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İsletmesi 2 000 000 2 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli (Bu 
paradan 2 000 000 lirası Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumuna ödenir.) 2 210 000 2 200 000 

77 - Transferler 

33.000 İKTİSADÎ TRANSFERLER 

33.310 TRT Kurumuna işletme açığı için yapıla
cak yardımlar 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 2 000 000 2 000 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 2 210 000 2 200 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 16 800 001 18 500 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE YAR
DIMLAR 

34.130 6821 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak (Atom Enerjisi Komisyonu Yar
dım Yönetmeliği') uya'rmca yapılacak yar
dımlar 

BAĞIMSIZ B Ü T Ç E L I İ D A R E L E R E 
ÖDEMELER 

34.240' TRT Kurumuna (Eğiti'm. ve yurt dışı ya
yınlarının tesis ve işletme giderleri karşı
lığı) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

KURUM VE DERNEKLERE KATILMA 
PAYI 

34.721 Atom Enerjisi Komisyonu kurum ve der
neklere katılma payı 

34.722 MİT kurum ve derneklere' katılma payı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.621 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gere
ğince verilecek İnönü armağanı 
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1969 ödeneği Hükümete e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

200 000 200 000 

16 500 000 18 200 000 

100 001 100 001 

100 000 100 000 
ı ı 

281 752 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BIRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.711 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri Bi
riktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım 
olmak üzere) 

35.712 MlT Yardımlaşma Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım ol
mak üzere) 

35.713 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım 
Sandığma- (Memur ve müstahdemi erin 
öğle yemeğine yardım olmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

231 751 325 253 

83 088 88 895 

159 850 196 970 

38 813 39 388 

1 35 000 

35 000 

15 000 
20 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
33.000 İKTİSADÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 000 000 

2 210 000 

1 

16 800 001 

281 752 

1 

21 291 755 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 
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Rapor 

RAPORTÖRLER 

H. Turgut Toker Kemal Okyay 
Aııikara Milletvekili Kars Milletvekili 

G İ R İ Ş 

A) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI İLE İLGİLİ ANAYASA HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ KANU 
Anayasamızın 41 nci maldidesinde; iktisadi ve sfoayal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve Iherkeıs 

şayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenleneceğine değinildikten sonra iktisadi, sosyal ve kültürel k 
tirmek; bu maksatla, millî tasarrufu artır'mak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yö 
g'örevini Devlete vermiş 129 nen maiddasi ile de; «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlam!'. 

«Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve g'Örevl'eri, plânın hazırlanmasınıda, yürürlüğe konma anıda, u 
tilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değdirdiklerin önlenmesini sağlıyacak ttidlbirler özel kan 
lunmaktadır. 

Anayasamızın bu âmir hükümleri Yasama organınca kabul cd'ilıen ve yürürlüğe konan aşağıdaki kan 
1. 91 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması haklkınida Kanun» 
2. 99 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanuna ek Kanun» 
3. 340 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 9'1 sayılı Kan 

dair kanun» 
4. 77 sayılı «Uzun vadeli plânın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün koruması haklkınida kanun» 
5. 527 sayılı gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun» ve en son olarak da 1967 yılında 
6. 933 sayılı «Kalkınma Plânının uygulanması esasllarına Idair Kanun» 

B) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde şöylece belirtilmiştir: 
a) Memleketin taibiî, beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tesbit edere 

kayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı olmak, 
1)) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilg-ilendinen faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek 

larda müşavirlik yapmak, 
c) Hükümetçe ikabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve Ikısa vadeli pil ânları hazırlamak, 
d) Pılânllarm başarı ile uygulanabilmesi için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin kuruluş v 

leirdie bulunmak, 
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e) Plânın uygulanmasını taikibetm.dk, değerlendirmek ve gerekli hallerde plânda değişiklikler yapmak, 
f) Özle! sektörün faaliyetüeııini plânın hedef ve gayetlerine 'uygun bir şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirler 
C) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ ORGANLARI VE KURULUŞ ŞEMASI : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yukarıda belirtileri hizmetlerini, istişari organllık vasfını göz önünde tutarak v 

timinde mevcut karar alma zincirinin bir halkası olduğunu da 'hatırlıyaraık eksiksiz yerine getirmekle yükümlüd 
Bu yükümlülüğünün gereği olarak da teşkilât noırmal .'idari anlayışa uygun ve yurt gerçekleri ni de 'göz önünde 

kadroda teşkilâtlanımak zorunluluğundadır. 
Bu zorunluluğu göz önünde tultan kanun vâzıı da; gerelk 91 sayılı Kanunun: 17 nci ve gerekse aynı Kanunun 

20 nci maddeleri ile getirdiği 'hükümlerle, bu teşkilâta verilen kanuni görevlere mütenazır bir elâstikî kadro te 
dır. Niteldim : 

91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi bu teşkilâta ait (1) sayılı cetvelde dâhil müsteşarlık, daire başkanlıkları, mü 
file uzman ve uzam' yardımcılıklarında ve müsiteşaılık genel sekreterliğinde lüzumu hallinde yerli! ve yabancı uzinıa 
bıilec eki enini,, 

Aynı kanunun 340 sayılı Kamunla değiştirilen' 20 nci maddesi ise İm teşkilâtta, plânların yapılıması, tatbiikatı, 
alâkalı ollara(k araştırıma etüt ve proje tetikiki gibi işlerin iş ve (istihdam sözleşmeleri ile yerJİİ ve yabancı hakiki v 
leceğin!, 

Yine 91 sayıüı Kanunun 19 ncu ve 99 sayılı Kanunun 1 nei, 933 sayılı Kanunun 4 neü maddeleriyle de, bu teş 
tim üye ve yardımcı! arımn, gerek genel ve katma bütçeli idare kirle İktisadi Devlet Teşekküllerine nuensup kims 
rini öngörmüş bralunmaktadır. 

Ayrıca 1967 yılında yürürlüğe güren 933 sayılı («Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair Kanun» uın 4 
bağlı olarak yeniden kurulup bilâhare Başbakanlığın bir genelgesiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde yar laüması 
'ihracatı geliştirme ve teşvik bürosuna atanan elemanlar ve yine aynı Kanunun 6 nci maddesiyle 6224 sayılı Yaba 
nun 8 nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan ikomltienıin kaldırılarak, bu komtiteye verilen görevlerim de. Devlet 
tarafından ifasının öngörülmüş olması ve yıl içinde yayınlanan 6/J2209 sayılı Kararname ile turistik gelişme ile ilgi 
lâta yüklediği aynı hliznıeltler nedeniyle teşkilât personeli '.mevcudunda artış meydana gelmiş bulunmaktadır. özeMi 
tesisi öngörülen (400) milyon liralık kalkınma fonu çerçevesi içinde teşkilâtın, ekonomimin çok değişik sektörlerind 
kümlendiği ve her biri müsltakil bir proje niteliğinde ve ağırlığında olan etüt ve araştırma gibi teknik ve bilimsel 
teşkilât personeli, büyüyen hizmetlerim çok altında, göstermiş bulunmaktadır. Bu artışları, gerek 91 sayılı Kanunla 
de meydana gelen gelişime ve gereik 933 sayılı Kanunla tahmil edilen yükümlülük]ar muvacehesinde normal ve olumlu 

http://taikibetm.dk
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1. 1962 - 1969 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
A) KALKINMA HTZI : 

Aşağıda 1963 yılından bu yana gerçekleştirilen kalkınma nızları yıllar itibarîyle verilmiştir. 
Uenel kal
kınma hıızı Tarım Sanayi 

1963 7:7 İM 8.0 
1964 4.9 0.0 8.6 
1965 4.6 —<3.3 8.9 
1966 10.3 11.4 10.6 
1967 6.1 0.9 12.3 
1968 6.7 1.9 10.0 

Genel kalkınma hızı 1963 - 1968 döneminde ortalama olarak plân hedefinin biraz altında gerçekleşmişt 
minde 4.2 olara'k öngörülen plân hedjeifinin altında ve ortalama 3.2 oranında bir gellişime hızının gerçefcleştir 
lişime hızı genellikle bir artış eğilimi göstermektedir. 

Ağustos itibariyle yapılan tahminlere göre geriel kalkınma hızının 1969 (da 6.8 oliması beklenmektedir. 
bava şartları nedeni ile tarım kesiminde programlanan üretim hedefine ulaşılamaımaısından ileri gelmekted 
hızının, plânda 4.1 oranında öngörülmesine rağmen 1.0 olacağı tahmin edilmektedir. Sanayi sektöründe i 
yüme hızına büyük ökjüide yaklaşılacağı ve büyüme hızının 11.5 olara'k gerçekleştirileceği tahmin ddlilmi^tir 
törlerinde blüyftilme hızları plân hedeflerinin üzerinde olacaktır. Aşağıda 1969 yılı sektöre! büyüme buzları 
tırmalı olarak verilmiştir. 

Plân hedefi 1969 tahmini 

'Tarım 4.1 1.0 
Sanayi 12.0 İ1J5 
İnşaıat 7.3 9.1 
Ulaştırma 7.2 8.8 
Kfonut 5.9 9.1 
Diğerleri 6.0 8.0 
'Tbplam 7.0 6.8 

B) GAYR1SAF1 MİLLÎ HASILA : 
1968 yılı sonunda GSMH. 1965 yılı fiyatları ille (91.3) milyar Tl. sına ulaşmıştır. Bu değer 1964 yılında 

(21.3) milyar lira fazladır. Bu durumda 1965 yılı fiyatları ile 1964 yılında (2 286) Tl. olan fert başına g 
yükselmiş olmaktandır. 
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1969 yılında GrSBM nm 1965 yılı fiyatları ile (97.5) milyar liraya ulaşacağı taltomin edilmiştir. Bu değer, fert başı 
etmektedir., Bu durumda fert başına gelir, 1969 yılında, 1964 e oranla % 23.1' oranında bir artış göstermiş olacaktır. 

C) TÜKETİM : 
Anamalların 19Ö3 - 1968 yılları arasındaki fert başına tüketim artışı ile 1969 yılı taibJminleri aşağıdadır. 
Petrol lininleri : 
1963 yılında 84 Kg. olan fert başına tüiıketîm 1965 te 1Ü2,7 Eg. a 1968 yılında 193 Kg. a çıkmış olup. 1969 yılı s 

cağı hesaplannıalktadır. 
Çimenifco : 
196Ö yılında 87 Kg. 1965 te 103,2 Kg. 19&8 yılında 150 Kg. olan çimento tüketimi 1969 yılında 178 Kg. a ulaşacaktı 
Elektrik tüketimi : 
1968 yılında 140 !kwn/fert, 1965 te 133 kwh/fert, 1968 yılında 176 kwüı/fert olmuştur. 1969 yılında ise 196 k-vdı/fe 
Şeker tüketimi : 

1963 yılında 13 Kg. 1965 te 14,6 Kg. 1966 yılında 15 Kg. 1968 yılında 16 Kg. dır. 1969 yılında adam başına tük 
hesaplanmaktadır. 

Kimyevi gübre tüketimi : 
1963 yılında memleketimizde kullanılan toplam kimyevi gtiilbre 426 bin ton iken, 1965 te 813 bin tona 1967 yılınd 

1968 yılında iste 1963 e nazaran yüızdıe 398 artış ile 2 milyon 123 bin tona yükselmiştir. 1969 tüketiminin 2 milyon 
edilmektedir. 

D) YATIRIMIiAB : 
Yatırımların yıllar, itibariyle dağılımı ve Gr. S. M. H. dan yatırımlara ayrılan! pay şöyledir : 

Milyon Tl. 
1965 fiyatları ile 

Toplam Yatırım 
LT. S. M. H. yatırım oranı % 

Yıllar ( i ) (2) (3) 

19(50 33 '876 '3 İ2Ö<2 9,6 
1960 '59 3180 9 441 15,9 
1964 69 1994 '10 589 15,9 
1965 73 209 11 5517 15,8 
.1966 80 604 14 215 17,6 
H967 85 896 >15 585 18,2 
1968 91 '336 ıi9 mo 21,3 
1969 (TaJhmin) 97 627 21 $79 21,6 
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Bu rakamlardan da görüleceği üzere 1964 sonundan bu yana G. S. M, H. da ('27) milyar (533) milyon 
Yatırım uygulamalarında da «büyük gelişmeler (meydana 'gelmiştir. 

1963 te yüzde 91 olan yatırım gerçekleşme oranı 1964 te yüzde 78, 1965 te yüzde 80. 1966 da yüzde 93 ve 
bu oran 104 tür. 

Buradan da görüleceği üzere 'bilhassa 1965 ten sonra yatırım uygulamalarında 'hızlı ibir gelişme olmuştu 

1963 -1968 yılları itibariyle yatırım gerçekleşme durumları 

Yatırını gerçekleşme1 'miktarı 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1963 
Yatırını yapan sektör (1) (2) ,(3) (4) (,5> (6) (7) 

Kamu sektörü 5 096 
Mahallî idareler 466 
Özel sektör 5 344 

Toplam 10 906 10 59ıl 11 558 14 211 15 561 17 559 106 

Not : Millî Savunma Bakanlığı Enfrastrüîdür yatırımları hariçtir. 

Yatırım gereekleşıneleııindeki artışını başlıca nedenleri şunlardır : 
a) Büyük projelerle ilgili dar boğazlar azaltılmıştır. 
ib)i Kamu idaresi plânlı ve programlı çalışma düzenine daha fazla intibak etmiştir. 
c) özel sektör istikrar içinde daha fazla yatırım yapmak imkânını bulmuştur. 

Yukarda zikredilen hususu teyMetmök üzere yatırım gerçekleşme durumlarını gösteren rakamlar aşağ 
Bunlarını tetkikinden) görüleceği üzere 1965 yılıınida (5 610) milyar olarak gerçekleştirilen kamu yaıtı 

le 9 milyar 108 milyon olarak gerçeiklcştirîlmiş bu suretle kamu • sektörünün yatınım kapasitesi üç yıl için 

5 117 ;5 610 7 049 7 751 9 108 91 
477 ı518 557 575 563 87 

5 430 6 605 7 235 7 888 121 
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Sektörler 

Tarım ı 
.Madencilik v(e haımpetrol 
İmalât sanayii 
Enerji 
Uİlaşturma ve haberleşme 
Turizm 
Konut 
iEğitttm 
Sağlık 
Hizmetler 
Kalkınma fonu 
Toplam 

Kamu sektörü yatınmlannın. sektörel dağılımı 

Yıllık yaltıramlıar 
Program yatırımı 

1963 i 964 1965 1966 1967 

(1) (2: (3) (4) (5) 

1. Beş 
top 

(6 

828 714 1 176 128 1 498 952 1 623 921 1 699 310 6 82 
347 144 509 234 598 952 663 374 648 260 2 76 
682 828 1 066 772 1 170 339 1 033 726 1 467 766 5 42 
418 614 792 678 920 091 1 150 900 1 107 468 4 38 

1 080 209 1 273 340 1 415 185 1 610 000 1 467 100 6 84 
80 293 121 000 135 899 96 328 112 985 54 
219 370 171 764 116 500 231 968 150 000 88 
691 857 841 246 803 500 843 313 1 021 764 4 20 
145 879 197 000 237 941 279 042 287 000 1 14 
588 325 280 953 243 364 666 545 711 972 2 49 

5 083 233 6 430 115 7 140 723 8 199 117 8 673 445 35 53 

1. Program yatırımları D. P. Teşkilâtının yatırım programlarından alınmıştır. 
2. Hizmetler sektöründeki program yatırım farkı, enfrastrüktürün dahil edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 
3. Fiilî yatınım tesbit edilemiyen yatırımlar % 100 gerçekleşmiş olarak kabul edilmiştir. 
4. 1968 fiyatlariyle gerçekleşme rakamıdır. (Mahallî idare hariçtir) 

özel sektörde ise gönüllü olarak bu yatırım miktarı 1965 in (5 430) milyonuna mukabil 1968 de (2,5) milyara y 
(İ888) milyon olarak gerçekleşmiştir. 

Kamu yaıtımmlaranın yıllar itibariyle ve sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. Bu tablonun tetkikinden de görülece 
ren kamu sektöründe bir taraftan tarımın modernleştirilmesi için bu sektördeki yatırımlar artırılırken, diğer taraftan d 
üzere imalât sanayii yatırımları hızla artırılarak 19'68 de cari fiyatlarla (1) milyar (733) milyona çıkartılmıştır. 

özel sektörün bu sahada yaptığı yatırımlar cari fiyatlarla 1965 yılında (!) milyar (110) milyon iken 19'68 yılında ('2 
mıştır. 
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KÖY ALTYAPI HİZMETLERİ : 
a) Köy yolları : 
1965 yılında 18 000 km. olan köy yolu 1968 yılı (sonunda 38 220 km. ye ulaştırılmış 'böylece dört yılda 2 
Bu dönemde yeniden yola kavuşan köy sayısı 3 508 olmuş, böylece 1965 yılında yoldan istifade eden k 

miktar 14 718 e ulaşmıştır. 
1969 programı ile ıbu rakamlara yeniden 8 000Km. köy yolu ilâve edilecektir'. 
b) Köy içme suları : 
65 277 yerleşim ünitesinden 1965 yılında 18 78!3 ü sulu, 2'1 437 si suyu yetersiz, 25 067 si ise susuzken 196 

çıkarılmış, suyu yetersiz ünite 16 616 ya ve susuz ünite sayısı ise 21 478 e düşürülmüştür. 
Bu suretle dört yıl içerisinde 10 bini aşkın üniteye su getirilmiş ve yeniden 6 milyon vatandaşımız tem 
1969 yılında ise 6 478 ünite üzerimde çalışma yapılmakta olup bunun 5 000 ünitesi 'bitirilecektir. 1070 

oak ve bunun 5 000 i hizmete girecektir. 
c) Köy elektrifikasyonu : 

1965 yılında Türkiye ide yalnızca 387 köy elektriği varken bu rakam 1968 başında 906 ya ulaştırılmış 
verilmiştir. 

19'69 yılında ele alman projeler ile birlikte elektrikli köy sayısı 2 100 ü bulacağı beklenmektedir. 1970 i 
üzerinde çalışılacaktır. 

Ulaştırma : 
Karayolları yapımında 328 proje ile 18 893 Km. Devlet ve il yolu üzerinde çalışılacaktır. 1 900 Km. D 

lanmış olacaktır. 
Bu suretle 1965 yılında 11 852 Km. olan asfalt kaplama yol tülü 1969 başımda 17 504 Km. ye ulaşmış, ola 
Demiryolu yapımında Haydarpaşa - Gfelbze - Arif iye, Muş - Tatvan - Van - İran hududu, Edirne - Pehliv 

de •tamamlanmış olacaktır. 
Deniz ulaştırmasında ise yeni bir tersane yapımı ile bir taraftan kendi gemilerimizi kendimiz yaparke 

filomuz takviye edilmiştir. 
Kendi uçaklarımızla dış ülkelere gitmek ve 'Türk uçaklarını 'beynelmilel havayollarında çalıştırmak, 

defa olarak 1966 yılında jet uçakları alınmasına karar verilmiştir. Böylece 1968 ve 1969 yıllarında 4 orta 
filomuz takviye edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plânımız halkımızın % 86 sini radyolarını rahatça dinleme imkânına kavuşturmay 
Bunu gerçekleştirmek üzere bir taraftan Ankara ve İstanbul radyoları 1 200 kilovat takate çıkarılırk 

Erzurum, Diyarbakır ve Antalya radyoları hizmete sokulmuştur, 
Bu suretle 1965 te % 43,7 olan radyo dinleme nisıbeti 19G9 da % 80.2 ye çıkarılmıştır. Yüzde itibariyle 
(Bütün bu hizmetler için 1970 yılında ayrılan ödenekler toplam (2) milyar (502) milyondur. 
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Vatandaşların yurt sathında daha rahat ve daha çabuk konuşmalarını ve posta ve telgraf hizmetlerini daha raha 
vatandaşa dönük bir PTT hizımet anlayışı getirilmiştir. 

Bu cümleden olarak 1965 te 1 500 PTT hizmet ünitesi varken bu rakam 1969 sonunda 2 626 olacaktır. 
istanbul Telefon Fabrikasına (2,5) milyon Tl. sarfı ile başlanımıış ayrıca daha çabuk konuşma imkânını sağlamak 

telekomünikasyon projeleri ele alınmıştır. 
Bunlara ilâveten memleketimizde 220 000 hatlık otomatik 26 800 hatlık manıuel santraller ile 270 000 aded otomati 

telefon makinasının vatandaş emrine sokulması esas alınmış ve işe başlanmıştır. 
EĞİTİM : 
1968 - 1969 öğrenim yılında ilköğretimde okul sayısı 35 126 ya, derslik sayısı, 88 828 e, öğrenci sayısı 4 975 398 

ve öğretmen sayısı 117 900 e ulaşmıştır. 1967 - 1968 ders yılı sonunda ilkokullardan mezun olan sayısı 569 210 dur. 
1969 - 1970 öğrenim yılında açılanlarla birlikte faal bölge okulu sayısı 42 olup, bunlardan 4 ünün bünyesinde ort 

tadır. 1969 - 1970 öğrenim yılı başında yatılı bölge ilkokullarmdalki öğrenci sayısı 16 950 yi bulmuş ve orta ksıımla 
tır. Mevcut yatılı bölge okullarından 37 si, yapılmakta olan 16 okul ile 1970 yılı yatırım pro amına alınmış olan 7 
bulunmaktadır. 

1968 - 1969 öğrenim yılında anaokulları sayısı 15 e ve anasmıfları sayısı 32 ye ulaşmıış bu okullar ile sınıflara alm 
muştur. 

1968 - 1969 öğrenim yılında; birinci devre ortaöğretimin ortaokullar kesiminde, okul sayısı 1425e, öğrenci sayısı 
238 32,9 a ulaşmış ve 1967 - 1968 öğrenim yılı sonunda mezun sayısı 105 721 i bulmuşur. 1968 - 19'89 ders yılında biri 
timde okul sayısı 288, yeni kayıt sayısı 29 970, öğrenci sayısı 72 739 dur. 1967 - 1968 yılı sonunda birinci devre me 
yısı 12 402 yi bulmuştur.. İkinci devre genel ortaöğretimi meydana getiren liselerden mezun sayısı 28 581 dir. Yin 
ikinci devre meslekî öğretimde; okul sayısı 387 ye, yeni kayıt 33 '554 e, öğrenci sayısı 91 107 ye, ikinci devre teknik 
yeni kayıt 15 961e, öğrenci sayısı 38 927 ye ulaşmıştır. 1967 - 1968 de ikinci devre mesleki eğitim mezunları sayısı 
nik eğitim mezunları sayısı 10 056 olmuş ve böylece tüm ikinci devre ortaöğretim mezunları sayısı 60 897 yi bulmuş 

1968 - 1969 ders yılında ortaöğretimde öğretmen sayıları; (Birinci ve ikinci devre öğretmenleri toplamı) genel o 
lekî ortaöğretimde 8 112 ye ve teknik ortaöğretimde 2 965 e yükselmiştir. 

Teknik ortaöğretimde 32 aded erkek sanat enstitüsünün teknisyen okulu haline getirilmesi /gibi bir gelişme olmak 
ci Beş Yıllık Plâna göre yetersiz bulunmaktadır. 

Meslekî ve teknik eğitim mezunlarına bâzı derslerin imtihanlarını vermeleri §artı ile yüksek öğrenime devam im 
1968 - 19'69 ders yılında ortaokul ve liselerde parasız yatılılık kapasitesi 9 0O0 e ulaşmıştır. Bu rakam, meslekî ve 

larındaki parasız yatılı öğrenci sayıları da ilâve edilirse 41 000i bulmaktadır. 
Resmî yükselk öğretimde 1968 - 1969 ders yılında öğrenci sayısı 111 000, yeni kayıt 25 089 olarak gerçekleşmişti 

mevzuata, eğitim' hizmetinin ve niteliğinin gereklerine ve insangücü hedeflerine uygunluk sağlanması yönünde çalışm 
özel yüksek öğretimde aynı yıl öğrenci sayısı 35 299 u yeni kayıt 15 222 yi bulmuştur. 1967 - 1968 ders yılı son 

kurumlarından mezun sayısı 12 000, özel yüksek öğretim kurumlarından mezun sayısı 1 225 olmuştur. 



I 
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Yiüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, yardımcı ve öğretim görevlisi sayısı 1967 - 19-68 yılında 
renci sayılarımın öğrenim konularına dağılmmm yıllara göre gelişmesi Tablo: 1 de gösterilmiştir. 

Bütün kademelerdeki (öğrenci - öğretmen oranlerı Tablo: I I de, okullaşma ıorara]arı Tablo: I I I te göste 

Yemi kurulacak üniversiteler için çalışmalar ilerlemiş, bunlardan Adana ve Diyarbakır üniversiteler 
rımlarına girişilmiştir. OBursa Tıp Fakültesi de 1970 yılı yatırım programına alınmıştır. Ayrıca Kayseri v 
tesine bağlı. olarak tıp fakülteleri kurulmaktadır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinin geliştirilmesi konusunda 1970 yılı uygulam 
1968 - 19'69 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde; Veteriner ve İşletme Fakültesi, Ankara Üniversi 

Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Elâzığ Veteriner Fakültesi, İstan'bul'Teknik Üniversitei-ri bünyesinde; Gemi İ 
sinde; Mühendislik Bilimleri Fakültesi ve Diş ile içimliği Fakültesi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde; İşlet 
sitesi bünyesinde; İnşaat Fakültesi, M a ki ı ra - E'lektıik Fakültesi ve Orman Fakültesi kurulmuştur. Maçka 
sitesi bünyesinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi haline getirilmiş ve İzmir İktisadi ve Ticari Biliml 
külte haline getirilmiştir-. 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara - Beytcpe'de ve İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul'da yeni kampus 
tadır. 

1969 yılında; yüksek teknik okulları; o Haz iran 1969 gün ve J 1.84 sayılı Kanun ile «Devlet Mühend 
ve Ticari İlimler Akademileri; 8 Mayıs 1969 gün ve 1169 sayılı Kanunla hükmi şahsiyeti haiz katma bütç 
sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile 1187 sayılı Üniversite Öğretim (''yeleri ve Yardımcıl 
tir. 

1968 - 1969 yılında sabit ilçe kursları sayısı 45 e ve kursiyer sayısı 1 864 e; gezici köy kursları sayısı 2 
bölge eı-kek sanat kursları sayısı 2 ye ve kursiyer sayısı 184 e; gezici (köy 'kadın kursları sayısı 1 167 
tır. 

Okuma - yazma programının kazanması gerekli kapsam ve yürütülüş şekli ile yaygın teknik öğretim 
ramında ilgili başlıklar altında gösterilmiştir'. 
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Yaş 'grupları 

ilköğretim (7 - 12) 
I - Devre 
Ortaöğretim (13 - 15) 
II - Devre 
Orta öğretim (16 - 18) 

Genel 
Meslekî 
Teknik 

Yüksek öğretim (19 - 22) 

Tablo : III - Okullaşma oranları 

1960 1965 

Nüfus 
öğrenci 

sayısı Nüfus 
Öğren 

sayıs 

4 275 350 2 892 351 67,7 

1 666 744 

1 432 544 
1 432 544 
1 432 544 
1 432 544 
1 931 322 

341 506 20,5 

'5 028 473 4 055 

2 151 515 512 

128 386 
75 292 
37 546 
15 548 
63 051 

9,0 
5,3 
2,6 
1,1 

1 790 895 
1 790 895 
1 790 895 
1 790 895 
2 009 123 

208 
114 

69 
25 
97 

Kaynak, D. P. T. çalışmaları 

SAĞLIK : 

1968 başında 664 olan hastane sayısı 1969 un son aylarında 766 ya ulaşmıştır. Bunlaırm ihtiva ettiği 
84 658 e çıkmıştır. Bu durumda sağlık sektörün le 1969 yılında 43 yeni sağlık tesisi istetmeye girmiş v 

Sağlık standartlarını yükseltme ve sağlık hizmetlerinden düşük seviyede yararlanan bölgelere, özellik 
türme çabalarını yansıtan sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri programı, 1969 yılında 24 ilde 8 milyon ki 
yayılma safhasından yayıldığı alanlarda güçlenme safhasına doğru yöneltilmektedir. 

Programın gelişmesi ve tam etkinlikle işlemesi için personel kadrolarının doldurulmasınla ve yeni. p 
amaca varmak için yemi tıp fakültelerinin kuruluşu süratlendirilmiştir. 

Beslenme konusundaki ve gıda maddeleri ite ilâçlarım komtrolıi alanındaki sorunları karşılamak üzere 
ve idari düzenleme tedbirleri getirilmiştir. Hizmetin diğer iki gelişme yönü, okullar ve gecekondu alanla 

Kesin sonucu alınan 1968 yılı sağlık sektörü yatırımlarının gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda 
dairelerde yatırımlar harcama yönünden yüzde 109,2 oranında gerçekleşmiştir. İktisadi Devlet Toşek 
leşme Sosyal Sigortalar Kurumunun program öncelikleri ve standartlarını aşan harcama eğiliminde 
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TaMk) 1 : Kuruluşlar itiMriîylıe 1968 yılı sağlık sektörü" yaltırımlları ve gerçekleşme durumu 

1968 
(Bin Tl.) 
Gerçekleş. 

Prog. Gerçekleşme oranı 
Kurulu 

1 

(i) (2) (3) 

A) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar 
1. . Millî Savunma Bakanlığı 22 450 22 182 
2. Çalışma Bakanlığı 1 300 — 
3. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Md. 1 815 1 651 
4. Tekel Genel Müdürlüğü 130 101 
5. Ankara Üniversitesi 7 300 7 243 
6. İstanbul Üniversitesi 3 340 2 695 
7. Ege Üniversitesi 19 200 13 943 
8. Hacettepe Üniversitesi 4 000 4 000 
9. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar 
172 265 166 395 

Toplamı 231 800 218 210 94,1 
B) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

10. Sosyal Sigortalar Kurumu 62 500 103 609 
11. T. C. D. D. 800 708 
12. Denizcilik Bankası T. A. 0 . 

İktisadi Devlet Teşekkülleri 
900 580 

Toplamı 64 200 104 897 163,4 
Genel Toplam : 296 000 323 107 209,2 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 

SINAİ TESİSLER : 

965 ten bu yana hizmete giren ve 1969 yılı Programında bitirilmesi öngörülen belli başlı sınai tesisler ve m 
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1965 Yılında biten sınai tesisler 

Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası 
Bozüyük Seramik Fabrikası 
Kontinü Haddehane (Karabük) 
Hazar I. II. E. S. Tevsii 

1966 Yılında biten tesisler 

Almus Barajı ve II. E. S. 
Sarıyar H. E. S. na kapasite ilâvesi 
Tunçbilek Termik Santralına Kap. İlâ. 
Vasıflı Çelik Haddehanesi (Kırıkkale) 
Pik Temper Dökümhanesi 
Bolu Formika Fabrikası 
Elâzığ Çimento Fabrikasının 
Kuru Usule Tahvili 
Çelik Konstrüksiyon Atelyesi 
Batman - İskenderun Boru Hattı 

1967 Yılında biten tesisler 

Kesikköprü Baraj ve H. E.. S. 
Çağçağ H. E. S. 
Engil H. E. S. 
Ambarlı Fuel - Oil Santrali 
Hazar II. H. E. S. 
Klor - Alkali Tevsii 
Trabzon Çimento Fabrikası 
Sürmene Çay Fabrikası 

Kapasite 

1 560 t/yıl Boya Mad. 
6 000 t/yıl Fayans 

1 X 7 

Kapasite 

3 X '9 MW 
2 X 40 MW 
1 X 65 MW 

17 000 t/yıl 
6 000 t/yıl 

600 000 m'Vyıl 

15 000 t/yıl 
1,63 mil. t /yıl 

Kapasite 

76 MW 
4,8 MW 
4,8 M ¥ 
2 X 110 MW 
2 X 5 MW 
4 000 t /y il 

300 000 t/yıl 
— 
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1968 Yılında biten tesisler 

•Boraks - Borik Asit Fab. (Bandırma) 

Adıyaman Tekstil Fabrikası 

Karaman Tekstil Fabrikası 
Nevşehir Tekstil Fabrikası 
Sivas Çimento Fabrikası Tevsii 

Yarımca Seramik Fabrikası 

Konya Krotaı Malgnezit Tesisi 

Kars Süt Fabrikası 
İstanbul Süt Fabrikası 
İzmir Süt Fabrikası 
Adana Süt Fabrikası 
Ortapazar, Hopa, Fındıklı, Arhavi 
ve Kalkandere Çay fabrikaları 
Afyon Çimento Fabrikası Tevsii 

Van Çimento Fabrikası 
Ankara Çimento Fabrikası Tevsii 

I. Kok Fabrikası Yenilenmesi 
(Karabük)1 

Alpulhı Şeker Fabrikası Tevsii 
Amasya Şeker Fabrikası Tevsii 
Elâzığ ve Urf a Et Kombinaları 
Kütahya Azot Tesislerine 
Kapasite İlâvesi 

Kapasite 
Maliyet 

Milyon Tl 

20 000 t/yıl boraks 91 
6 000 t/yıl borik asit 
3 700 t/yıl iplik 49 
2.8 mil. m/yıl bez 

« 44 
0- 000 t/yıl iplik 35 

Kapasite 460 000 67 
t/yıla çıkarıldı 

8 500 t/yıl Seramik 140 
Malzeme 
16 500 t /yı l Tuğla 82 
28 000 t/yıl Sinter 

Magnezit 
12 600 t/yıl 24 
17 370 t/yıl 29 
13 050 t/yıl 18 
13 050 t/yıl 16 
— 56 

300 000 t/yıl 36 
kapasite ilâvesi 
200 000 t/yıl 89 
400 000 t/yıla 52 
çıkarıldı 

— 103 

— 52 
— 52 
— 26 

338 500 t/yıl AN 447 
(%26 N ) 
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1969 Yılında bitirilmesi programlanan 
Belliibaşlı tesisler 

Karadeniz Gübre Tesisi 
Sivrice Süper fosfat Tesisi 
•Camialtı Tersane Tesisi 
Artvin Lif Levha Fabrikası 
Petkim Etilen Ünitesi 
Petkim Polietilen Ünitesi 
Petkim P. V. C. Ünitesi 

Yozgat Bira Fabrikası 
Maltepe Sigara Fabrikası 
Çorum Çimento Fabrikası Tevsii 
Kraft Selülozu ve Kraft Kâğıdı Tesisi 

Lokomotif Fabrikası Tevsii 
İskenderun Limanı Tevsii 

Kapasite 

222 000 t/yıl TSP 
ÎİOO 000 t/yıl 

21 000 I) W T/y 
28 600 t /yı l 
ao ooo t/y11 
:12 000 t/yıl 
26 000 t/yıl PVC 
10 000 t/yıl POC 
1.0 OOO bin İt. 
20 000 t/yıl 

400 000 t /y û 
60 000 t/yıl 

Kraft Selülozu 
Dizel Lok. İmali 
İnşaat 
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E) İSTİHDAM : 
Gerek tarım ve gerek tarım dışı sektörde 1968 - 1970 döneminde işsizlik oranları gerileme göstermektedir. (T 

gizli işsizlik oranlan 1968 de % 8.64, 1969 da % 8.17 olmuştur. 1970 de % 6.02 ye düşmesi beklenmektedir. Tarım 
oranları ise 1968 de % 7.06 iken, 1969 da % 5.26 \ a düşmüştür. 1970 de % 4.30 a düşeceği umulmaktadır. 

Talblo 1 : işgücü arz ve talebi, işsizlik, 1968 - 1970 yılları 
(Bin k 

'Sektörler 1968 1969 1970 

TARIM 
İşgücü talebi (*) 9:274 9.333 9.484 
İşgücü arzı 10.151 10.163 10.143 
•Gizli işsizler 877 • 830 659 
Gizli işsizlik oranı .% 8.64 % 8.17 % 6.02 
TARIM DIŞI 
İşgücü talebi 4.135 4.481 4.821 
İşgücü arzı 4.449 4.730 5.037 
Açık işsizlik 314 249 216 
Açık işsizlik oranı % 7.06 % 5.26 % 4.30 

Kaynak : D. P. T. çalışmaları 
(*) Bu sayılar, tarımda haftada 45 saat çalışıldığı varsayımına göre yılın en faal dönemindeki istihdam tahminlerin 

İstihdamdaki sayısal artışlar tarım dışı sektörde ve özellikle sanayi ve hizmetler alt sektörlerinde sağlanan büy 
na gelmektedir. (Tablo : 2) 

Tablo 2 : 1968 -1970 devresi içm istibdattı tahminleri 
^Sektörler 1968 

(B 
1969 

in kişi) 
1970 1968 -1969 

(Yüzde) 
1969 -1970 

'Tarım (*) 
Tarım dışı 

9.274 
4.135 

9.333 
4.481 

9.484 
4.821 

0,64 
8,37 

1,60 
7,60 

Toplam 14.409 13.814 14.305 3,02 3,55 

Kaynak : D. P. T. çaltşmaları. 
(*) Bu sayıların açıklaması Tablo 1 deki dip notta belirtildiği gibidir. 
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Görüldüğü gibi, sanayideki II. Beş Yıllık Plâna uygun gelişime - paralel olarak tarım dışı sektörde i 
törüne kıyasla daha hızlı bir artış kaydetmektedir. Tarım sektöründe istihdam artışları genellikle 60 -
sektörde son .yıllarda 350 bin civarında artışlar görülmektedir. Bu durum, şehirlere akını teşvik etm 
dışı sektördeki işgücü arzı artışının yüzde GO mı köyden akın edenlerin, teşkil etmesi beklenmektedir. T 
devrinde meydana gelen düşmelerde1 yurt dışına giden işçi gidişlerinin de bir payı vardır. 1968 de yur 
1969 da bu sayı 100 bini aşmıştır. 

İstihdam rakamlarının hazırlanmasında metodolojinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca 
nilir şekilde elde edilebilmesi için Devlet İstatistik Ihıstitüsünce öncelikle mevcut işyerleri listeleri b 
leri ile işyeri anketleri periyodik olarak yapılacaktır. 

Çalışma koşullarını düzenliydi yasalar 1969 da tüm ücretlilerin (3,6 milyon kişi) yüzde 67 î-inı' ko 
rrmsal ücretliler kapsam dışı kalmaktadır'. 

(Sendikalaşma acısından tüm ücretlilerin yüzde 34 ü teşkilâtlanmış durumdadır. Sendikalaşmanın . 
dığı görülmektedir. İşveren sendikaları açısından da benzeri bir durum söz konusudur. 1968 yılında topl 
retli) sayısı (360 bin) tüm ücretlilerin yüzde 10 u kadardır ve bu sayı geçen yılara göre; bir artış gösterm 

Tarım İş Kanununun çıkarılmasına 1970 programında öncelik verilmiş ve programda çalışına luıyaıtı 
(Çalışma Bakanlığının imkânlarının geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Çalışıma hayatında 1969 da sağlanan en önemli gelişme Asgari Ücret Komisyonunca tos bit edilen bölg 
maya başlatılmasıdır. Bu konunun takibi için kanunda zikredilen özel büronun biran önce kurulması 

(Sosyal Sigortalar Kurumunun verilerine göre. sabit fiyatlarla sigortalı işçi ücretlerindeki artışlar 19 
de yüzde 5.92 olmuştur. Aradaki farkın toplu sözleşmelerle kazanılan ücret artışlarını yansıttığı düşü 
lam ücretlerin içinde en iyi durumda olan grubu teşlkil etmekte. ve tüm ücretlilerin yüzde 27 sini ka 

iSosyal güvenlik açısında mevcut kuruluşlar (ısigorta ve sandıklar) tüm ücretlilerin yüzde 45 ini v 
11 ini kapsamaktadır. Böylece sosyal güvenlik kapsamına Herki senelerde ekonominin imkânları dâh 
icabı olarak ortaya çıkmaktadır. 

F) ÜRETİM : 

1969 yılı için yapılan son tahminlere göre bu yılda bir önceki yıla göre tarım sektöründe, cari fiy 
artış kaydedeceıktir. 

Knitansif tarıma geçiş için bu yolda önemli çabalar harcanmış, sulama şebekelerine yenileri ilâve ed 
ya çalışılmış ve yeni bâzı tohumların ekimiyle hektar başına verimi artırıcı çalışmalara devam edilmiş 

Bu durumda 1969 yılında toplam buğday üretimi 8 milyon 750 bin tona ulaşmış olacaktır. 1960 y 
üretimi 1965 te 12 milyon 836 bin tona yükselmiş ve bunu takibeden yıllarda da artışlar devan? etmiş 
tona varmıştır. 1969 da ise bu rakam 14 milyon 771 bin tona ulaşacaktır. Böylece fert başına hububat ür 
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Keza yağlı tohumlarda da 1950 de 341 bin ton olan üretim 1965 te 824 bin tona yükselmiş son dört ydda yü 
tona, fert başına üretim ise 30 Kg. a ulaşmıştır. 

Başka bir deyimle üretimden fert basma düşen hisselerde aşağıdaki tabloda gösterilen gelişmeler gerçekleşm 

Birim 1965 1969 

Hububat Kg. 409 444 
Yağlı tohumlar Kg. 26 30 
Et Kg. 16 17 
Petrol Kg. 49 100 
Çimento Kg. 103 173 
Demir Kg. 22 31 
Pamuklu dokuma M. 19 24 

Üretim malları tablosu 

Yıllar üretim miktarı 

Malın cinsi Birim 1965 1966 1967 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Hububat ve bakli yat Bin ton 12 836 14 464 14 108 
Yağlı tohumlar Bin ton 824 908 1 001 
Et Bin ton 505 527 542 
Hampetrol Bin ton 1 534 2 041 2 728 
Şeker Bin ton 522 645 728 
Çimento Bin ton 3, 244 o 864 4 249 
Demir ve her nevi pik Bin ton 681 822 997 
Pencere camı Bin ton 36 38 41 

Pamuklu dokuma Mİİ3 roıı metre 599 640 732 
Suni gübre Bin ton 376 380 410 
Enerji Mil. /Kwh. 4 942 5 535 6 167 



f 

40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı — 124 — 

II - DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTININ 1969 YILE FAALİYETLERİ : 
A) 1970 PROGRAMININ HAZIRLANMASI: 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının üçüncü dilimini teşkil eden 1970 yılı programının hazırlanmasınd 
1970 yılı programının genel hedef ve dengeleri tesbit edilirken 1969 yılı programının uygulaması imkâ 

lar 1970 yılı hedef ve dengelerinin tesbit edil meşin dıe göz önünde tutulmuştur'. 
Sektöre! hedefler tesbit edilirken çeşitli sektörlerde satış, stok, hammadde ihtiyaçları, fiyatlar konusu 

lanılmıştır. 
1970 yılı ekonomik hedef, denge ve politikalar tesbit edilirken, ekonominin konjonktüre! durumu göz ö 

lâsyonist baskıları yo'k edici politikalar üzerinde durulmuştur. 
1970 yılı sektörel üretim yatırım ve tüketim hedefleri t es1 bit edilirken sektörler arasındaki ekonomik v 
Yatırım projelerinin seçiminde yüksek katma değer ve net döviz geliri sağlayan projelere öncelik ve 

rini tamamlayıcılık vasfı bulunmasına, dikkat edilmiştir. 
B) UZUN VADELİ İKTİSADİ PLÂNLAMA ÇALIŞMALARI! : 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlık çalışmalarına yardımcı olabileceği düşüncesi ile perspektif ekonomik 

borçlara bağlılığın sona erdirilmesi problemi ve bunun gerektirdiği şartlar, alternatif dış borç. miktar ve 
tiflerin yükleyeceği borçlar bir deneme niteliğinde araştırılmıştır. 

Büyüme hızının artmasında daha entarisi f: ve etken bir ithal ikamesi ile ihracat artışlarının ne ölçüde 
Sektörler arasında alternatif büyüme imkânları ve kaynak tahsisleri, bu sektörler arasındaki ilişkiler 

dir. 
Millî sanayileşme ve ekonominin dış rekabet gücünün artırılması konusu ele alınmıştır. 
Ayrıca, bâzı teknik çalışımalar, örneğin, girdi - çıktı çalışmaları ve yerli sanayiin korunması problem 
C) SANAYİLEŞME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR : 
1968 yılı içinde başlanan sanayileşme çalışmaları tamamlanmış ve 1969 ilk üç ayı içerisinde yayınlanm 

vadeli gelişme ve sanayileşme perspektifleri adı altında 1972 - 1982 devresini kapsayan bir makro tahlil 
rak «Sektörlerde Gelişme Alternatifleri» üzerinde etütler derlrilcştirilıniş ve 1970 programı burada elde 
gram yılı olmuştur. Sanayileşme çalışmaları makiııa imalât sanayii üzerindeki bir inceleme ve «Türk İm 
bir yayım ile tamamlanmıştır. 

D) DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1969 yılında dış ekonomik ilişkiler ile ilgili konularda eski yıllara oranla 

imkânı bulmuştur. 
Bu arada AET ile ilgili müzakerelere esas olmak üzere global çalışmalar yapılmış, verilecek tavizler i 

konusunda teknik araştırmalara girilmiştir. 
Müşterek Pazara geçiş döneminin uygulanan iktisadi politikaya ve iktisadi organizasyona ne. gibi etki 

ihtiyaçlarının duyulacağı araştırılarak tesbit edilmesine çalışılmıştır. 
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RCD ile ilgili ikonularda, ortak proje çalışmaları ele alınmış, yapılan çalışmalarda ağırlık daha ziyade 'kısmen se 
sistemine ulaşmaya, ve karşılıklı olarak dış ticaretin geliştirilmesine verilmiştir. 

E) ÖZEL PROJE ÇALIŞMALARI : 
1969 yılında ekonomide büyük önemi olan bâzı projelere ayrı olarak ele alınmıştır. Bu projeler; orman ürünleri 

ve sebze üretiminin ve turizmin geliştirilmesi ile ilgilidir. 

F) TURİZM KONUSUNDAKİ FAALİYETLER : 

Proje : 
Side tatil şehrinin yerleşme etüdü 1969 yılı içinde yapılan bir konkur sonucu ortaya çıkmış 'bulıuiimaktadır. Uy 

içinde bitirilerek derhal inşaata geçilecektir. 
Etütler : 
1. 6/12209 sayılı Yüksek Plânlama Kurulu Kararı ile Ege ve Akdeniz sahillerimizde turistik gelişme bölgesi 

fiziksel plânlama çalışmaları devam etmektedir. 
2. 1969 yılı içinde başlamış olan turizm pazarlama etüdü 1970 yılı içinde bitirilecektir. 
o. Batı Türkiye fiziksel turizm gelişme etüdü 19'69 yılı içinde bitirilmiştin-. 

•G) BÖLGESEL ÇERÇEVE VE BÖLGE PLÂNLAMASI : 
Bölgesel programların hazırlanması ve sanayi ve turizm yatırımları ile alt yapıları arasındaki ilişkilerin sağlanma 

caktır. 
1970 yılm'da Doğu Anadolu'nun 'kalkınması için gerekli teşkilâtlanma ile plân, program ve p;.'oje çalışmaları kon 

lacaktır. 

H) SOSYAL KONULARLA İLGİLİ FAALİYETLER : 
Sosyal konularla ilgili faaliyetler : 
1969 yılı içinde bir yandan tüm sosyal konul a ila ilgili plânlama faaliyetleri devam etmiş, öte yandan bu faaliye 

lışmaları devamlı bir şekilde yürütülmüştür. 
İstihdam ve insangücü konusu ile ilgili olarak 1968 yılında yapılmasına başlanmış bulunan «Tdknik insangücü e 

ciler anketi» isimli çalışmalar 1969 yılı içinde tamamlanmıştır. 
Asgari ücretler, plân ilkelerine göre ve bölgesel farklılıkları da yansıtacak şe'kilde asıgari ücret ko'misyonu taraf 

misyon çalışmalarına gerekli görülen koııulaıMn Devlet Plânlama Teşkilâtı katılmıştır. Bunun için asgari ücret 
rini tesıbit etmek üzere bir araştırma düzenlenerek sonuç] andırıl mistir. 

Ücret - prodüktivite ilişkisini teslbit etim ek üzere başlanan bir araştırma devam etmektedir. 
Türkiye'de toplu iş sözleşmesi düzeninin iktisadi ve sosyal tesirleri konusunda düzenlenen araştırmanın halen iki 
Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili olarak yapılan çalışmalar özellikle, yurt dışına daha fazıla işgücü göndererek d 

ve yurt dışındaki işçilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde iki anakonu üzerinde toplanmış 
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tokların giderilmesi amaeiyle yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapılmış, telsibit edilen hususlar il 
miş ve ortak bir çalışma düzeni kurulmuştur. Bu çalışmalar sonunda yurt içi ve yurt dışı sorunlar'inı ka 
protokol halinde tesbit edilmiştir. 1970 programının hazırlanmasında bu çalışmalardan büyük ölçüde ya 

Esnaf ve küçük sanatkârların ekonomik ve sosyal sorunları üzerinde 1969 yılında yapılmasına başl 
mektedir. 

1969 yılı içinde «Sosyal politika alanında gelişmeler» konusunda bir' rapor hazırlanarak; İktisadi İşbi 
gönderilmiştir. TürkiyeVle yülksek öğretimin maliyet yapısını ortaya çıkaran bir araştırma yapmıştır. A 

Eğitim konusunda plânlama yönünden önıeımli sayısal bilgileri bir arada gösteren bir doküman hazırlan 
lanmasında gerekli istatistik bilgilenin toplanması için ilgili kuruluşlar arasında ortak bir- çalışma düzeni 

Dünya Bankasının (IBRD) eğitim konusunda kredi yardımımda bulunabileceği meslekî ve teknik öğretim 
Bankanın Proje İnceleme Heyeti için «Türkiye'de Eğitim» isimli bir doküman hazırlanmıştır. 

Kültür faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi yapılmış, bunun için gerekli bilgi ve dokümanlar toplanm 
halen dalıa detayda devam eden bu çalışma ışık tutucu olmuştur. 

Kalkınma İçin Bölgesel İşlbirliği Teşkilâtı (R'CD) Bakanlar Konseyince üye ülkeler arasında ilmî işbir 
rarın uygulama imkânlarının araştırılması için üç üye ülke teknisyeni e ri Kasım ayı içinde Ankara'da to 
gesel Danışma Konseyi» kurulmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir. 

Sosyal bilimler alanında Türkiye'nin araştırma potansiyelini tesibit et'mdk üzere başlıyan bir çalışma 
1969 yılı içinde, gençlik sorunları ile ilgili olarak üniversite yetkilileri ile temas edilerek bu konudak 

miştir. Diğer taraftan gençlik sorunları ile ilgili bütün kuruluşların katıldığı bir toplantı yapılarak, u 
tiyaçlar tesibit edilmiş ve kuruluşlararası işlbirliği için tddlbirler geliştirilmiştir. 

Beden Terbiyesi bölge başkanlıfklariyle temas edilerek mahallî spor sorunları incelenmiştir. 
B/ütün Türkiye'yi kapsayan, spor tesisleri envanteri çalışması devam etmıektedir. 
Beslenme konusunda «'Türkiye'de beslenme sorunu» isimli bir araştırma tamamlanılmış bulunmaktadı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için «Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ile i 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiştir. İlaç kontrolü konusunda durum teslbiti için bir araştırm 
ramda değerlendirilen bu çalışma devam etmektedir. 

Koy ve köylü soranları konusunda, tarımsal kredileme uygulamasının incelenmesi, dar boğazların te 
tırma yapılmıştır. 

1968 yılında başlıyan Türk köyünde modernleşme eğilimleri araştırması 1969 yılında tamamlanmıştır 
Türkiye'de bölge plânlama çalışmalarının birbiri ile mukayese edilebilir bir hale gelmesi için il seviy 

girişilmiştir. Çalışmalar 8 analbölgc için değerlendirilmektedir. 
1969 yılında yapılan ve yayınlanan «1970 yılma girerken bölgelere genel bir bakış» isimli araştırma 

lenmiştir. 
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Yine 1969 yılında yapılan «Güney - Doğu AnacMu özel projesi önraporu» ve «Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bö 
retim eğitim kaldemeleri için derslik adedi ihtiyacı tahminleri» isimli çalışmalar yıl içinde yayınlanmıştır. İlgili k 
rın incelenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bilimsel ve teknik dayanışma faaliyetleri ile ilgili olarak Türk - Fransız teknik yardım kadro anlaşması esasla 
Plânlı devre içinde çeşitli ikili ve çok taraflı teknik yardım kaynak]arından teman edilmiş bulunan teknik yar 

rekli istatistik bilgiyi tam olaraJk sağlamak amaciyle geniş kapsamlı «Teknik yardımın değerlendirilmesi» isimli ar 
Alman Hükümeti teknik yardım anlaşması sona erdiğinden yenisi hazırlanmıştır. 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Anlaşması incelenmiş ve teşkilâtça önemli bâzı değişiklikler konusunda teklifl 
Uluslararası kuruluşlarca istihdam edilen Türk personelini tesibit etmek ve nitelik yönünden değerlendirerek b 

yıda ve üstün nitelikte elemanların görev almasını sağlamak aımaciyle, adayları seçmek için kurulması öngörülen 
ilgili çalışmalara 'başlanmıştır. 

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (ROD) 1969 teknik işbirliği programı çerçevesinde memleketimizde y 
törün endüstriyel kalkınmada yeri ve RÜD ortak amaçlı teşeibbüsleri» konusundaki seminer Kasım ayında Ankara'd 

İkili ve çok taraflı teknik yardım programları yapılmış, gerek bu programlar gerek programların işleyişi ile i 
uluslararası toplantılara katılmmıştır. 

Türk teknik yardım programının esaslarını ve gelişim imkânlarını tesibit etmek üzere bir araştırma programlanm 
İ) 1969 YILI PROGRAMINDA YER ALAN 16 PROJE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR : (ÖZEL PROJELERLE 

HİZMETLERİ) 
Memleket ekonomisi ve sosyal yapısının geliştirilmesi bakımından önemli ve Devlet Plânlama Teşkilâtının K 

uygulama alanına sokulacak projelerin mevcut durumları ve yapılan çalışmalar aşağıda izah olunmuştur. 
1. TOHUMLUK GELİŞTİRİLMESİ VE TEVZİİ PROJESİ : 
Proje ile kuruluşlar Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat Ba 

Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofiisi Genci Müdürlüğü, T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel 
linde Topraksu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Azot Sanayii 
Ziraat Odaları Birliğinin proje çalışmalarına katılmaları öngörülmüştür. 

Yapılan koordinasyon çalışımalariyle tohumluk tevzi, nakliye, tedarik ve finansman konularının başarılı uygul 
1969 yılınlda normal, yüksek verimli tohumlukların zamanımda ekim sahalarına intikali temin edilmiştir. Bu sahad 
arası işlbiriiği ve güçlüklerin giderilmesi görevi yerine getirilmiştir. 

Devlet Üfetme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; Devlet Üretme Çiftliklerinde (1 000 000) ve sözleşmeli çiftçilerle bu 
rinde hu'bulbat tohumculuğu yapmıştır. Çalışmalar sonucunda (200 000) ton hulbuibat tohumluğu üretilerek sertifik 
dağıtımı temin edilmiştir. 

('050) ton pamuk, (500) ton mısır, (600) ton ayçiçeği tohumluğu hazırlanarak çiftçiye- intikal ettirilmiştir. 
Peru yoncası tohumluğu üretimi için sözleşmeli çiftçilik yapmak üzere Urfa - Suruç ilçesinde gerekli hazırlık ç 

yılında Peru yoncası tohumluğu üretimine geçilecektir. 
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2. HAYVANCILIĞIN ISLAHI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJEISÎ : 
Pnoje ile ilgili çalışmalar; Devlet Plânlama Teşkilâtı, FAO/IBRD grupu ve Tarım Bakanlığınca müşt 
Ağustos 19'69 ayı sonundaki rapora göre hayvancılığın geliştirilmesi ve ıslahı konularını kapsıyan fizib 
Bu fizibilite raporuna istinaden; 
a) Süt sığırcılığının geliştirilmesi ve sütçülük işletmelerinin kurulması. 
'b) Besi hayvancılığının geliştirilmesi ve besicilik işletmeleri kurulması. 
e) Süt sanayiinin geliştirilmesi ve süt işeme, toplama tesislerinin kurulması. 
d) Hayvan yemi üretiminin geliştirilmesi ve yem üreten işletmelerin kurulması. 
;e) Et, süt ve diğer hayvansal ürünlerin pazarlanması ve 'değerlendirilmesi, 
konularında beş aded projeyi havi «Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi ve isinin» adında yekdiğe 

hazırlarnmıştıır. 

f) Proje hedefleri ve uygulama esaslarını havi 6/11279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış ve 
Hazırlanan Türikiyie hayvancılığının geliştiriLmesi ve ıslâhı projesinin tarım ve millî ekonomi içindek 

lararası kuruluşların maddi yönden destekleme 1 erimi temim amıacdyle IBRD - Dünya Bankası ile temas s 
ımuza gelerek proje çalışmalarına işi İrak etmişlerdin'. 

Hükümetimiz ile IBRD arasındaki görüşmelerden sonra projenin Avrupa Yatırım Bankasının 1970 
FAO 'morlkezine intikali ettirilrniştir. 

g) Süt sığırcılığının geliştirilmesi projesine Doğu Anadolu'nun da katılması içiin Tarım Bakanlığınc 
mahallerine 'gönderilmiştir. 

3. ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN İHRACI PROJESİ : 
Bu projemin koordinasyon çalışmaları 13 kuruşluş ile yapılmıştır. Projede ağırlılk teşjklil eden hava fo 

mesi, oırman amenıajmanı Ikonuları üzerinde hassa âyetle durularak istenilen seviyede hava fotoğrafların 
mıştır. 

Ormancılık ve orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi ile ilgili olarak FAO eksperler heyeti tarafın 
lanmıştır. 

.Muğla, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Adana, Mersin ve izmir bölgeleri pazarlama ve onman ürünleri 
bölgelerinin revizyonu tamamlanmıştır. 

Balıkesir ve Çanakkale Orman müdürlüklerinim ortnıan envanteri taımanılanmıştıır. 
ıl969 yılı programına göre onman lamenajmanma ait proje ile (ilgili olarak 
a) 1 700 000 hektar onman amenaj'manı, 
b) Bunların etüt ve envanteri, 
c) Teknik alet ve malzeme alımı, 

teman 'edilerek; 
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Bu programa göre ameiDajmian heyeti aerofoto^rameltrli metotlarına göre Haziranı 1969 ayında Amasya, Kastamon 
nakkale, Adapazarı, Gresun Orman başmüdürlük leni mıntakalarıııda çalışmalara başlamış, Eytül 1969 ayı sonuna 
hektarlık lamenajman çalışmalarına ilâve olarak ceman 1 320 000 hektarilıik amenajman çalışması bitmiştir. 

1 320 000 hektarlık sahadaki amenajıman arazi iş'leride bitirilmiştir. 
12 Orman Başmüdürlüğünün aımıenajman çalışmaları bitirilmiştir. 
Proje ile ilgili iş programına göre plânllanan hedef yıl sonunda 'gerçeMeştirilecektir. 
Orman üıiMeriniaı ihracı ile ilgili alan 6/12062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılarak ürünlerimizle tihraç g 
Ayrıca 6831 sayılı Kanuna dayalı pazarlıkla satış yönetmeliğinde ihracatı teşvik etmeyi kolaylaştırıcı deği 

lar devamı etmektedir. 
4. MADENCİLİK PROJESİ :-
a) Bakır : 
Bu proje çalışmaları, hızlandırılmıştır bir iş programı içerisinde Maden Tetiklik ve Araımıa Enstitüsü, diğer ilgili 

let Plânlama Teşlkilâtı Koordinatörlüğünde yürü tülmekteidii*. 
Memleketimizin gelecek yıllardaikl ihtiyaç'lan da dikkate alınarak hakiki rezerv durumunu tesbit amaciyle 

Siirt -< Blitlis - Baykam, Dlizikan, Tizi, Elâzığ - Kedak, Maraş - Elmalı, Murgul,, Hürmüz - Maden köy, Kozluk, Ergan 
mriık, jeofizik ve sondaj aramalarına devam olunmaktadır. Bu aramalar sonucunda yeni rezerv yatakları tesbit ed 

Bunların dışında olmak üzere Karadeniz Bakır İşletmeleri T.A.O. Genel Müdürlüğü ve Etibanik tarafından ıda 
tadır. 

b) Demir : 
Bu proje çalışmaları İçerisinde ve hızlandı fiil mı ş iş programı dle Malatya - Hekimhan - Divriği, Biati -Anadolu 

duıkilıise, Balıkesir - Şamlı, Edremit bölgelerinde cevher aramaları devam olunmaktadır. Yapılan sondajlar sonun 
miştir. Yapılan tahminlere göre bulunan rezerv miktarı 100 milyon ton civarındadır. 

Memleketimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate almanak kurulmakta olan ve kurulacak Demir - Çelik Fabr 
içi kaynaklarından temıini amacıiyle yeni rezerv sahalarının araştırılmasına devam olunmaktadır. 

Bu çalışmalar cümlesinden olmak üzere : 
c) Maden Tetkik ve Amama Enstitüsü Genel Direktörülüğünün Koordinatörlüğünde T. Demir - Çelik v/e Ereğli 

rumu Genel Direktörlüğüne Türkiye Demir cevherlerinin değerlendlirilmesiinie alt rapor hazırlatılmıştır. 
d) Karabük ve Ereğli Demir -. Çelik İşletmelerince nerelerden, hıangi zamanlarda ne miktar cevher nakledilece 

yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne rapor hazır latılımaştır. 
e) Madencilik projesiyle ilgili olmak üzere yurdumuz limanlarının bugünkü durumu hakkında rapor hazırlatılm 
|f) Toz demir cevherleıiinin sinterleme deneylerine ait rapor hazırlatılmıştır. 
g) Düşük tenörlü demir Gevherlerinin zenginleştâriîanesiine iadt rapor hazırlatırılmıştır. 
Mevcut ve kurulacak demir - çelik fabrikalarının ikömür ve 'maden cevheri ihtiyaçlarının nakkfliyat ve maliyetler 

por hazırlatılmıştır. 
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5. KÖMÜR ÜRETİMİ PROJESİ : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, düğer ilgili kamu kuralusları ve özel sektörün 

dinasyon çalışmaları sonucunda; 
Antalya - Göynük - Finike - Erzurum -> İspir - Narğâh - Kuzgun, Eskişehir - Sivrihisar -< Seyitgazi, Y 

•< Çekerek bölgelerinde pröspeksiyon ve ön etütler blitirlilmiiştlir. 
Bilecik - Söğüt, Giresun - Şebinkaıarhisar, Kütahya - Seyitömeır - Tavşanlı, Samsun - Bıeyvdran, Siv/as 

malar tamamlanmıştır. 

Samsun - Havza, Kayseri - Sarız bölgelerimde de sondajlı aramalar bitmiştir. 
Bunların dışında Bursa - Burma, Sivas .-> Şarkışla - Çekerek, Konya -< Ermenek, Manika, Zonguldak, 

•Maraış - Elbistan, Sivas - Kangal, Bursa, Orhaneli, Çanakkale -• Tunçbilek, Bozkır, Tercan bölgelerinde 
aramalara, sondajlara devam olunmaktadır. 

Bu çalışmalar cümlelinden olmak üzere Elbistan ve Gaırp linyitlerine laît tuvenan ıkömjürü üzeninde b 
KapaJlı havza teşkil «den ve havası kömür ıdumanlariyle ıkirelnen büyük şehirlerimizin bu durumdan 

birfiket elde edilmesi ve buna ımütefıenni hususlar üzerinde hassaiyetle durularak koordinasyon toplantıla 
li çalışmalarında Soma, Tunçbilek ve Seyit linyitle tünden dumansız 'biniket imalimin ımıümJkün ©ilaca ğmı tes 
üzeninde de aynı konu için çalışmalar yapılmaktadır. 

Projenin realizasyonununun 1970 yılında mümkün olması için çalışmalar devam etmektedir. 
6) PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ PROJESİ : 
Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluşların iştiraki teımıin olunarak koordinasyo 
Müteahhit firmanın proje çalışmalarının Mayıs 1970 ayı sonunda ikmali dçin termin programı düzenl 
Proje, petrol ve petrol ÜTÜnlleninin bütün cephelerini, enerji ekonomisi içindeki yerlini genel ekon 

7. MAKİNA İMALÂT ENDÜSTRİSİ PROJSİ : 
Alâkalı kuruluşlarla yapılan koordinasyon çalışmaları sonucunda; 
Makitna (imalât endüstrisinde imalât dallı olaraik hangilerine öncelik verileceği,, bu branşı hangilerinim 
Anaendüstri kolları yanuıda, yan sıanayi kollarınnı nasıl organize edileceği. 
Anaendüıstri dçin hammaJdde Idurumıu ve ham madde fiyatları 
— AET memleketleriyle dhracat yapabileceğimiz ülkelerin maliyet üiyatlariyle yerli sanayinin mal 

kabet imkânları. 
ı— Rekabeti temiin yönünden almlması iktiza eden tedbirlerim neler olabileceği. , 
İç ve dış kredi âımkân ve şartlarının bugünkü kredi politikası muvacehesinde tetkiki ile uygun şartlar 
Kalite ve standart kontrollünün nasıl ifa edilebileceği ve bu üievzujda düşünülmesi gereken1 teldbirle 

konulanında önetütler tamamlanmıştır. Kesin proje çalışmalarına devam olunmaktadır. 
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8. GIDA ENDÜSTRİSİ PEOJESİ : 
1968 yılında başlıyan çalışmallaır 1969 yılında da devam ederek : 
Delmonte ve Eıu çalışmaları, 
JESC Kurufmu IRVİNG GOLFEDER'e Konserve Sanayii gelişme imkânları hakflunda 'genel bir araştırmaları. 
Gıda Sanayii işletme, imialâthane ve fabrikalarının kurulma ve işletlilmelerinin ıkontroluna ait kanun tasarısı ve ge 
Süt ve mamulleri alt komisyon raporu ve Süt Endüstrisi Kurumu naporu, 
Et ve mamullerinin alt komisyon raporu, ikmal olunmuştur. Bunlara ilâveten 
BASICO III ncü sayfa çalışması, 
Yaptırılan fizibilite çalışmalarının değerlen dirilimeısi, 
Gıda endüstrisinin geliştirilmesi için bir Holding Şirket kurulması hususlarında devam olunmaktadır. 
9. SUN'İ GÜBRE PROJESİ : 
Halde ve geleoeıkteiki gübre tesislerine hammadde veren sanayi kollarının ilişkilerini fiyat mıi'ktar ve diğer yönlerde 

a muvazi olaraik gübre imal etime imkânlarının araştırılması, 
Yurt içi gübre ihtiyaç, tedarik finansımjaıı, tevzii ve ıkredi hususlarının inee'le'nmesi, 

onucunda, cari yıl ihtiyaçları zamanında tahmini, uygun fiyat ve şartlarla çiftçiye intikali sağlanmış; mütaak 
:eiı tedbirler üzerine çalışmalara ıdevaım edilmektedir. 

10. KADASTRO HİZMETLERİ PROJESİ : 
Proje üzerinde yapılan ç alışmalı r i a, 
En uygun birim maliyet düzeni araşvrnıası. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlağd insan gücü 'araştırması, 
Bölgelerde arazi çalışması yapılabilecek en çok günsayısı araştırması, 

itMlmiıştLr. 
Şehir kadastrosu çalışmalarında 1 208 000 parselin kadastrolanması 
Tapulama çalışmalarında da 75 020 Km2 ilik kıadasltrolar tamamlanmıştır. 
Bu çalışmalara ilâveten ye aynca; 
Program bütçe düzeni, 
Maliyet birimi düzeni, 
İnsangücü (ihtiyacı, 

Arazi sınıflarının ölçek ve alım metotları ille nlişkilerd. 
Arazi sınıflarının bellirtilmıesi, 
Kadastro çalışmalarında özel sektörden yararlanma, hususlarına ait çalışmalara da devam edilmektedir. 
11. TURİZM PROJESİ : 
Türkiye'nin fdsiksel turizm plânlaması 
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Turizm Başkanlığının reorganizasyonu çalışmaları, 
Memlloketıimiizin turizm yönünden tanıtılması ç alıcıma! arının politika ve strateji esaslarının tesbât edi 
Turizm ikredilerânin 'bir elde toplanması,, 
Turizm iişleltmeciliği ve sosyal turdzım lile gençlik turizmi huBuslamnda çalışmalar devam etmektedir. 
Sınır kapıiların,dan o'lan Edirne Kapıkule gümrük giriş kaplısının tuırlist trafiğimi Ikolıaylaıştırıcı tedbi 

sürat sağlanmıştır. Bu giniş kapısının önemline binaen diğer çalışmadar devam ctimektedür. 

12. T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN REORGANİZASY 
Hükümetimiz ile, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilciliği arasında 3 Mart 1969 tarihind 

ordinasyonu ve Demiryolları Etüdü özel Fon Projesi» Anılaşması hükümleri gereğince; İtaleonsulıt Şirke 
koordinasyonu ve demiryolları etüdüne dair başlangıç raporu» nu ve ikeşer ay ara ile verilmesi gereken 

Ulaştırmanın işbirliği ile ilgili tedbirler ve trafik tahminlerine dair «Ara raporu» ikmal etmiştir. 
Ayrıca; 
Müşavirlerin nihai tavsiyelerini kapsıyam «İcmal raporu» çalışmalar], 
Ulaştırma İşbirliği Ünitesinin kuruluş, ve başlangıç çalışmaları üzerine «Nihai rapor» üzerindeki çalı 
UKA grupu tarafından ulaştırmanın her bir sektöründe ayrı ayn dikkate alınacak; altyapı yatırımla 

yerler, trafik, ulaştırmada gelişmeler, resim ve tarifeler, vergilendirme, cezai müeyyideler, konularını 
13. DENİZCİLİK BANKASI VE D. B. DENİZ NAKLİYATI T. A. O. GENEL MÜDÜRLÜKLERİN 
Proje çalışmaları bütün konuları ihtiva etmek üzere tamiamlanımıştır. 
1970 yılında ikmal olunan çalışmaların, uygulama alanına intikali sağlanacaktır. 
14. İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ : 
İhracatımızı artırmak ve bu yolda köklü tedbirleri içerisine alan çalışmalar devam etmektedir. 
Ürün ve mamullerimizin ihracatın kolaylaştırıcı ve döviz kazandırıcı muamelelerle alâkalı kararnam 

konulmuştur. 

İS. IMÜŞAVİR MÜHECNDİSLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PR 
Gerekli çalışmalar ikmal olunmuştur. Bu konudaki kararname tasarısı hazırlanmıştır. 
16. BANKA SİSTEMİ REORGANİZASYONU PROJESİ : 
Proje çalışmaları cümlesinden olarak; 
(Bankacılık sisteminin reorganizasyonuna ait program teklifleri; 
'Sermaye piyasası kanun tasarısı hakkındaki tavsiyeler, 
Sınai yatırım ortaklıklarımın kuruluşuna ait teklifler, 
(Banka şubeleri artışı ile tasarruf mevduatı artışı arasındaki ilişkilere ait çalışmalar, 
Taksitli satışlar finansman ortaklıklarıtmn kuruluşuma ait teklifler, 

bitirilmiştir. 
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Proje ile ilgili teknik konuları içerisine alan hususlara ait çalışmalara devam olunmaktadır. 

III - 1970 YILI PROGRAMININ ANAHATLARI : 
A) 1970 YILI PROGRAMININ MAKRO HEDEFLERİ : 
1. Büyüme hızı : 
Ağustos ayında yapılan geçici tahminlere göre 1969 da gayrisâfi millî hâsılanın, sabit fiyatlarla % 6,8 oranında artmas 

. gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 7,0 oranında artması hedef alınmıştır. Böylece 1970 yılında, 1969 fiyatları ile gayrisâf 
aya ulaşacaktır. 
2. Fert başına gelir ve tüketim : 
11970 yılında, fert hasma 'gayrisâfi millî hâsılanın 1969 a göre yüzde 4,4 oranında artarak (3 556) lira, fert hasına özel t 

tarak (2 393) lira olması 'beklenmektedir. 
3. Yatırımlar : 
il'9'70 yılında toplam salbit sermaye yatırımlarının (25,'9) milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. Böylece 1969 yılı 

çine miktarlarına göre 1970 de yüzde H2,'6 oranında 'bir artış, öngörülmektedir. Bu artışla toplam yatınmlar gayrisâfi m 
|kil edecektir, özel yatırımların yüzde 14,3 oranında artarak (112,3) milyar lira, kamu yatırımlarının yüzde, 11,0 oran 
*a olması beklenmektedir. 1969 programı ile başlatılan ve 1970 yılında ağırlık kazanacak olan yatırım politikası gereğ 
mlarında yavaşlama öngörülmüştür. Kamu yatırımlarında 1970 yılında yüzde 11,0 oranında bir artış hedef abn'mıştır 
n dağılımı özel sektör lehine değişmektedir. 1970 yılında toplam yatırımlarının yüzde 47,5 unun özel sektör eliyle ge 
dir. Dağılım değişikliğinde teşvik tedbirleri yanında, kamu sektörünün iştirak; ettiği karma yatırımların artması da 

4. Tasarruflar : 
1970 yılında (26,4) milyar lira seviyesinde iç tasarruf sağlamak hedef alınlmıştır. ö te yandan 1968 yılında bir mis 

.) milyar lirayı aşan dış tasarrufların, 1969 da (1,8) milyar ve 1970 yılında da ('1,9) milyar lira olacağı tahmin edilm 
B) 1970 YILI PROGRAMININ TEiMEL POLİTİKALARI : 
ll<970 yılında uygulanacak politikaların haşlıeailkeleri ve araçları aşağıda kısaca belirtilmektedir. 

1. İKTİSADÎ POLİTİKADA ÖNEMLİ AMAÇLAR VE TEMEL PROBLEMLER : 
I.İ970 yılının en önemli amaçlarından birisi, genel ekonomik dengenin 'gerçekleştirilmesi ve fiyat istikrarının korunmas 

ı harcama hedefleri açık finansmanı önliyeeek biçimde programlanmıştır, özellikle kamu yatırımlarının hızı düşürülmü 
ilbariyle vergi yoluyla karşılanması önlgörülm/üştür. Ayrıca özel tüketim artışımın daha mâkûl bir düzeye indirilmesi sağ 

özel yatırımlardaki artış ve doğrudan' doğruya üretim kapasitelerini artıracak projelerin öncelikle ele alınması, ka 
ın nisibeten düşük bir seviyede tutulmasına imkân vermiştir. 

ödemeler dengesindeki açığın daralması için izlenecek politikalar şöyle özetleme/bilir : Yakın ve orta vâdede dış rekalb 
•amesi ve gerekse ihracat gelirlerinin artırılması yolu ile ödemeler dengesine met katkıda bulunacak projelerle birinci 
illî üretimin, uluslararası rekalbet gücünü artıran ve .millî piyasanın uluslararası piyasalarla fiyat ilişkilerini geliştirici 
Ik önem taşımaktadır. 
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1970 yatırımları için alınacak tasarruf tedbirleri yanında, İkinci Plânın son iki yılında ('1971-1972) 
sarraf gücünü geliştireeök tedbirlerin tesMti de önem taşımaktadır. Bu amaçla yeni vergi rezervlerini 
artıracak kurumsal sorunların çözülmesi gerekmektedir. 

2. İKTİSADÎ POLİTİKA ARAÇLARINDA YENİDEN DÜZENLEMENİN İLKELERİ VE ÖNCELİ 
Bu konuda en önemli sorun, fiyat mekanizmasının etkisi üzerinde toplanmaktadır. Mevcut düzende, g 

iktisadi faaliyetlere yön vermektedir. 
Dış ticaret 'bünyesinin sağlamlaştırılması ve köklü ihracat ve sanayileşme hamlelerine hız verece'k bir 

taşımaktadır. Bu nedenle, kaynakların dağılımında fiyatların daha etkin kullanılması, piyasa fiyatlarını 
yapıda belirlenmesi için 1970 programında, yapılması öngörülen çalışmaların önemlileri şöyle sıralanab 

(a) ödemeler dengesindeki gelişmelere paralel olarak, dış ticaret rejiminde ihtiyatlı ve tedrici bir 
min, dış rekabete karşı korunmasında gümrük vergileri daha etkili bir politika aracı olarak düzenlenecek 

b) Merkez Bankasının, kredi piyasalarını etkileme ve düzenleme gücünü artıracak uygulamaya ve 
lanan dolaylı sübvansiyonları 'bütçeden transferler yoluyla yapılmasına hız verilecektir. 

c) Faiz sisteminde bütünleşmeye ve rasıyonalizasyona geçiş için kademeli bir program hazırlanacak 
d) Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki büyük farkları gidermek için ticaret hizmetleri sektörün 

'bölümünde standartlaştırma ve kalite denetimi konularında geliştirilen tedbirler büyük ağırlık kazanım 
e) -Spekülatif nitelikte gelirlerin daha etkili olarak vergilendirilmesi ile İstihsal Vergisi sisteminde 

ması hususlarına öncelik verilecektir. 

3. 1970 PROGRAMININ MALÎ POLİTİKA TEDBİRLERİ : 
Bu konuda 1'970 programında ele alınan tedlbirlerin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. Tedbirlerle ilg 

olarak yer almaktadır. 
a) Tasarruf politikası ile ilgili tedbirler : 
Kamu ve özel sektörün tasarruflarını artırıcı tedbirler ve özel tasarrufların verimli yatırımlara yö 

iması zorunlu görülmektedir. 
b) Vergilerle ilgili tedbirler : 
(Bu bölümde 1970 yılında ele alınacak yeni vergi kaynakları ve eski vergilerde yapılması gerekli görü 
c) Kamu kesimi ile ilgili genel tedbirler : 
Konsolide bütçe ile iktisadi Devlet Teşekkülleri, mahallî idareler ve döner sermayeler için çeşitli y 

bu bölümde de geniş bir değerlendirmeye gitmiş bulunmaktadır. 

4. KREDİ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEDBİRLER : 
Bu bölümde kredilerle ilgili tedbirlerden önemli olanlarına değinilmiştir. Tedbirlerin! nedenleri ve ek 

programında geniş bir şekilde yer almalktadır. 
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Malî kurumlar ve kredi politikalarının tesbit ve uygulanmasında bütünlüğün sağlanması, 1970 yılımda kredi politika 
teminde uygulanacak politikanın amacı, 1970 yılında da, ekonominin gerçek kredi talelbinin, plânlanan gelişmeyi sağlıy 
mik faiz fiyatiyle karşılanmasıdır. 
a) Faiz poütikasiyle ilgili tedbirler : 
Program döneminde orta vadeli kredi uygulaması ve taksitle satış finansman ortaklıkları kurularak tüketim kredisi 

ta vadeli kredi ve tüketim kredisi tesibit edilecek faiz hadlerinin normal kısa vadeli ticari kredi faizinin üzerinde tesb 
b) Selektif kredi fonuyla ilgili tedbirler : 
11970 bütçesinden selektif kredi fonuna ayrılacak imkânların genişletilmesi ve fonun kullanım 'esaslarının genel kredi 

biti programda öngörülmektedir. 

c) Sınai yatırımların ve ihracatın finansmanı ile ilgili tedbirler : 
1. özel sektör yatırım bankası kanun tasarısının, yeniden düzenlenerek, İhracat ve Kalkınma Bankası tasarısı olar 

a n a çalışılacaktır. 
2. Banka - kredi sisteminin gelişmesi ve daha düzenli bir şekilde işler hale gelebilmesi için kısa sürede faaliyete geçm 
uş, yatırım ortaklığıdır. Ortaklığın faaliyete geçmesi için gerekli imkânlar Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde s 
d) Gayrimenkul üzerine muamele : 
B-ankalar Kanununun gayrimenkul üzerine muameleye ilişkin hükümleri yıl içinde yeniden düzenlenecektir. 
e) Taksitli satışlar finansman ortaklığı : 
Normal banka kredi faizlerinin üzerinde bir faiz haddi uygulamasına imkân verilmesi halinde, bu ortaklıkların banka 
Tİn etmeleri mümkün olacak ve böylece taksitli satışların banka kredileri üzerindeki olumsuz etkileri bertaraf edilecek 
f) Program döneminde, İşletme re'hni kanun tasarısının kanunlaşması zorunlu görülmektedir. 
g) 1970 yılı programında, tarım, küçük sanayi ve konut sektörlerini kredilendiren ve kamu finansman kurumu nitel 
Emlâk Kredi bankalarının kredi politikalarına ilişkin esaslar ile 1970 yılı kaynak ve kredi dağılım esasları ayrıntıla 

5. 1970 YILI PROGRAMINDA AĞIRLIK VERÎLEN GELİŞME FAALİYETLERİ VE PROJELER : 
'1969 yılı programı ile başlanan belirli iktisadi faaliyet ve projelere ağırlık verilmesi şeklindeki uygulamaya, 1970 yılı 
enerek devam edilecektir. Ağırlık verilecek alanların seçiminde şu kriterler kullanılmıştır : (1) uzun vadeli gelişmeyi 
İandırma, (2) döviz gelirlerinin artırılması, (3) temel endüstri projelerini tamamlayıcı nitelikteki alt yapı, (4) teknoloj 
iî kaynakları rasyonel işliyerek kalkınmaya katkısını artırmak. 
3 u genel çerçeve içinde ağırlıkla üzerinde durulan projeleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür : 
—• 'Temek sınai projeler 
— Döviz kazancına yönelen özel proje ve programlar, 
— Sanayileşme - alt yapı ilişkilerini tamamlıyan projeler, 
— Tarımda teknolojik gelişmeyi hızlandıran programlar, 
Bu anagruplar itibariyle ağırlık verilen projeler hakkındaki bilgiler 1970 programından alınarak aşağıda verilmiştir. 
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a) Temel sınai projeler : 
1. Enerji projeleri : 
— Keban, Gökçekaya, Ambarlı, Seyitömer projeleri, bu grupta inşaatı devam eden büyük projelerdi 
— Tabiî gaz ve Elbistan linyitlerinin termik santralle değerlendirilmesi konusundaki projelendirm 

tedir. 

2. Temel imalât sanayii projeleri : 
a) Üçüncü demir - çelik ve Ereğli'nin tevsii projeleri : Sanayiin temel hammaddeleri olması dola 

rekse imalât maliyetleri üzerinde özel bir önemle durulması gerekmektedir. Demir - çelik sanayiimizin 
olma istidadını taşımaktadır. 

b) Alüminyum projesi : înişaatı devam etmektedir. 1972 yılında üretime başlıyacaktır. 200 bin ton 
tir. 

c) Petro - Kimya kompleksi - Birinci safha tesisleri deneme işletmesine başlamıştır. Bu safhanın te 

d) Kâğıt projeleri : inşaatı devam eden projelerden Çaycuma Kraft Kâğıdı ve Aksu Mihaniki 'Ham 
mamlanacaktır. Dalaman Sülfat Selülozu ve yazı taibı kâğıdı tesisinin inşaatı devam edecektir. Kâğıt k 
talya entegre projesidir. İhracat da yapabilecek olan bu tesiste 200 bin ton çeşitli kâğıt ve 150 bin met 
talya projesi ilk entegre proje olması ve orman amenajman ve işletmesinde yeni bir anlayış getirmesi 

e) Gübre projeleri : Daha önce başlanmış bulunan Akdeniz, Samsun ve Elâzığ projeleri 1970 yılı 
yeni bir proje olarak Marmara gübre kompleksi üzerindeki hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

f) Bakır projeleri : Karadeniz Bakır komplekslerinin inşaatı devam etmektedir. Ergani'nin flotasy 
tır. 

g) Rafineri projesi : İzmir rafinerisinin inşaatı devam etmektedir. 
!h) Tersane projeleri : 
Pendik tersanesi, 
Tuzla Tersanesi, 
i) Makina teçhizat projeleri : 
'Taşıt dizel motorları projesi, 
Otomobil projeleri, 
Traktör imalât projesi, 
Aktarma organları projesi. 
b) Döviz kazancına yönelen özel proje ve programlar : 
a) Hayvancılığı geHiştirmıe programı : 
Program üzerindeki hazırlık çalışmaları son safhasına ulaşmış ve besi projesi kısmen uygulama 

yan iki temel projeye dayanmaktadır. 
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1. Süt hayvancılığı ve ıslah projesi : 
Bu proje mevcut belirli süt sanayileri çevresinde, ithal edilecek yüksek süt verimli ineklerle süt hayvancılığını 

dan elde edilecek damızlık materyeıl ile aynı çevrede hayvan ıslahını gerçekleştirmek amacına yönelmiştir. 
2. Besi projesi : 
İkinci plân döneımi sonundan itibaren 70 bin ton et ihracını hedef tutmaktadır. Besi projesinin bir kısmı Şeker 

mektedir. Şirket 1969 yılında 8 şeker fabrikası bölgesinde besiciliği organize etmiştir. Besiyi pancar üreticileri yapm 
şık olarak 40 bin baş hayvan besiye alınmış olacaktır. Bu miktar 1970 te 120 bin, 1971 de 180 bin başa yükselecektir 

Bıesi projesinin ikinci kısmı ise Tarım Bakanlığınca organize edilecektir. Projenin bu kısmı nis'beten büyük kap 
sını ve öncelikle mevcut besi yeirleırinin (geliştirilmeşini kapsamaktadır. Beslenmiş hayvanların et olarak ihracı için 
tadır. 

b) Yaş meyve - selbze ihracatım geliştirme programı : 
Programın amacı 1972 yılında ihracatı 40' milyon dolara çıkarmaktır. Türkiye'nin ibu konuda bilinen potansiy 

için 1969 yılınida önemli adımlar atılmıştır. Şimdiye kadar bilinen temel eksiklikler, taşıma dâhil pazarlamanın dü 
zara göre yöneltilmemiş olması ve bunun için gerekli düzenim hazırlanması Mi. 

Soğutucu tertibatlı karayolu taşıma kapasitesine 1969 yılında 140 .aded çekici ve treyler eklenmiştir. Bu artış, taş 
önemli ölçüde azaltmıştır. Üretici bölgelerdeki kooperatifler, Adana, İzmir, İçel ve Bursa'da kurulan özel şirketler 
çok ihracata yöneltmişlerdir. Bunun etkisi taze üzüm, narenciye ihracatının artışı ile görülmüştür. İhraç edilebilir 
yonlarını hızla artırmak üzere bir proje hazırlanmaktadır. 

c) Gıda (sanayii geliştirme programı : 
'G-elişmiş ülkelerden özellikle Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine 1970 leriıı ortalarından itibaren 30 milyon d 

ürünü ihraç etmek mümkün görülmektedir. Bunun gerçekleşmesi için teknolojik ve sağlık şartları uygun .iktisadi 
getirilmesine ihtiyaç vardır. 

Gıda sanayiinin geliştirilmesine 'elverişli tarım bölgeleri incelenmiş, ihraç imkânı olan sanayilerin' hangi bölgelerd 
lariyle tesbit edilmiştir. 

İlk safhada lihracı geliştirilebileoek maddeler şunlardır : Şarap, domates salçası, konsantre narenciye suyu, sebze 
suyu, marmelâtlar v.s. 

d) Madencilik /ve metalürji programları : 
1968 yılında maden sanayinin geliştirilmesiyle ilgili maden ve metalürji projelerinin hazırlanmasına ağırlık verilm 

lama Teşkilâtının bütçe imkânlariyle de desteklenen çalışmalar çinko, kurşun, cıva, asbest ve mermerde olmu'ştur. 
sonuç alıcı özel ve ağırlıklı arama programları uygulanmıştır. Bu programa göre : 

Zamantı projesi : 1968 yılında Zamantı maden havzasında yapılan aramalarla ortalama yüzde 20 çinko ve yüzde 
yon ton karbonat tipi ıcevher rezervi bulunmuştu:1. 1969 yılında yapılan etütler sonucu belirtilen rezervin % 50 oran 
tadır. 
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Demir projesi : 1969 yi'lmısn 'en önemli projelerinden birini teşkil eden. Divriği - Hekimhan - Kangal 
kapasitesinde yetersizliklerle karşılaşılmış ise de, mevcut rezervlerdeki yemi bulgular nedeniyle, bu bö 
madencilik projesini teşkil edecektir. 

Balkır projesi : Murgul, Espiye, Latum Ergani ve Siirt bölgelerindeki aramalar yeni bulgular ortaya 
Çakmakkaya, Kızılkaya - Madentepe - Harköy - İ«rail, Latum ve civarı zuhurlarında sonuç alıcı rezerv 
rilecektir. Ayrıca, Küre, Hot ve civarı, Kuvarshan, Ergani, Kedak, Çecikhan ve Siirt civarı sahaların 
çalışmalarına geçilecektir. 

Oivada aramalar yanında tesis inşasına geçilmesi programlanmıştır. 
Mermer projesi : Bu yıl içinde birkaç noktada üretim ve değerlendirme tesisini faaliyete geçirecek 

de yeni (bulguların fizibilitesi ve değerlendirme tesislerinin inşasına ağırlık verilmektedir. 
Özel teşebbüsün sahibolduğu maden haklarının kullanılmasını kolaylaştırıcı idari ve malî organiz 

maktadır. 

(e) Ormancılık - Orman ürünleri : 
Hava fotoğraflarına dayanan yeni metotlarla \apılan çalışmalara göre orman alanları eskiden bilinen 

Buna göre tomruk üretim gücü de daha önce bilinenin üstündedir. Eskiden ormanlarımızdan alınabil 
inin edilmekte idi. Bugünkü tahminlere göre yakın bir 'gelecekte 20 milyon M3 tomruk elde etmek mümk 

Bu büyük potansiyelin değerlendirilmesi ihracata yönelmekle mümkün görülmektedir. Bu bakımd 
maliyeti belirli ölçüde düşürecek, bu durum ihraç gücünü artıracak, artan ihraç gücü üretimin artır 
bağlı olan bu gelişme bütün yönleri ile birden ele alınacaktır. 

Üçüncü plân dönemi sonundan itibaren 5 milyon M3 tomruğa denk ihracat yapılması hedef olarak 
için alınacak tedbirler ve esaslar 6/11976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilmiştir. 

(f) Turizm gelişime projesi : 
1969 yılında yapılan çalışmalar sonunda turizm gelişme politikası açısından daha belirli tedbirler g 

yii sonunda 500 bin yatak kapasiteli turistik tesislerin kurulmasıdır. Hedefin 100 bini 3 ncü Beş Yıllık 
lecektir. Söz konusu hedefler ve buna ilişkin esaslar 6/12209 sayılı Kararname ile tesbit edilmiştir. 

Öncelik verilen turizm bölgesi olarak Aıntalyadan başlıyarak Akdeniz, Ege kıyıları ve Marmaranm b 
Turizm gelişme bölgesinde daha önce ele alınmış bulunan büyük projeler olan Dilek ve Side üzerind 

rak uygulamaya başlanacaktır. 
Turizım gelişme projesinin yürütülmesi için ö;-.<?l bir düzen geliştirilmiştir. Merkezde bir koordinasyo 

tur. Başlıca bölgelerde ise bölge müdürlükleri kurulacaktır. Bunlar İzmir (Ege ve Balıkesir'i kapsıyacak 

(g) Dokuma Sanayii ihracat geliştirme programı : 
Bu sanayi kolunun yurdumuzdaki bugünkü gelişme durumu, ihracat piyasasındaki rekabet gücümü 

rak dokuma ve giyim sanayii ihraca yöneltilecek başlıca sanayi kollarından birisi olarak kabul edilmişti 
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Son iki yıldır hızlı bir gelişme gösteren dokuma ve giyim eşyası ihracatının kısa zamanda daha da artırılabilme 
mış bulunmaktadır. 

Bir kısım bankalarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve büyük şirketlerin katılması ile bir holding şirketi ku 
tin çeşitli bölgelerinde kuracağı şirketlerle tamamen veya büyük çapta ihracata yönelen pamukiu fabrikaları tesis 
deki halkın da katılabileceği şirketler mevcut h< r türlü teşvik tedbirlerinden faydalandırılacak, yatırımlar için ge 
ninde bütün kolaylıklar gösterilecektir. Mevcut kuruluşların ihracata topyekûn yöneltil ebilmeleri için, firma bazında 
bit edilecektir. 

Net döviz geliri ve istihdam gücü yüksek oian konfeksiyon ihracatını sağlamak gayesiyle büyük konfeksiyon 
TÜ erbank'm da katılması ile sağlanacaktır. 

Tiftiklerimizin mamul olarak ihracını sağlamak için tiftik işleme tesisleri kurulacak ve bu tesisler mevcut teşv 
dırılacaklardır. 

c) Tarıtaida Teknolojik gelişine programları: 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tarım sektörüne ilişkin temel ilkelerinden birisi olan teknolojik gelişme 

programların uygulamasına, genişletilerek devam edilecektir. 
(1) Tohumluk programı : 
1970 yılında iyi vasıflı 460 bin ton tohumluk liretim ve dağıtımı programlaştırılmıştır. Bunun 100 bin ton k 

tohumluğu olmak üzere 400 bin ton kadarı hububat tohumluğudur. Bu yıl kurak bölgelere uygunluğu dennemi 
leri daha geniş ölçüde çiftçiye intikal ettirilecektir. 

Hayvancılık projesinin desteklenmesi amaciyle 1970 yılında yem bitkileri tohumluğu konusuna özel bir ağırlık ve 
(2) G-ülbre programı : 
Gübre, tanımda teknolojik gelişmenin ve tarımsal üretimi artırmanın kilit maddesi olarak önem taşımaktadır. Pro 

man imkânları da dikkate alınarak belirtilen önem çerçevesinde ek1 alınmıştır. 1970 yılı gübre hedefi 3,8 milyon t 
mesinde karşılaşılacak başlıca güçlük, 1969 yılında kullanılan kredilerden yüksek bir oranın geri dönmesinin sa 
husus özel bir çabaya ihtiyaç göstermektedir. 

(3) Tarımda makinalaşma : 
Tarımda teknolojik gelişmenin önemli gereklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Çeki gücü ihtiyacının k 

hasat makina ve ekipmanlarının çiftçinin ihtiyacına, yetecek miktarda ve elverişli fiyatla temini makinalaşma progr 
6. — 1970 YILI PROGRAMINDA SOSYAL ADALETİ SAĞLAYICI POLİTİKALAR : 
Artan refahtan dar gelirli grupların daha büyük ölçüde pay almasını, şehir - köy farkının ve bölgelerarası denge 

tutan sosyal adaleti sağlayıcı politikalara 1970 programında da önemli bir yer verilmiştir. 
Sanayi sektörü 1970 yılında artan bir Ölçüde istihdam sağlamaya devam edecektir. Bunun sonucu olarak 340 000 

lik oranının % 1. lik bir düşme göstererek % 4,3 e ineceği tahmin edilmektedir. Bu arada geniş öfçüde istihdam ya 
ve mevcutlarda âtıl kapasitenin giderilmesi için çalışmalar yapılması öngörülmüştür. 
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Tarım sektöründe bir yandan optimal işletme büyüklüklerine gidilmesinin teşviki, öte yandan mevsim 
ğünü giderici teraslama, ağaçlandırma ve benzeri programlar uygulanması gibi sosyal adaletin sağlanması 

Çalışmakta olan nüfusun çalışma ve sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesinde atılmakta olan ileri ad 
safhaları teşkil etmöktedir. 

Halen çalışma şartları geleneksel kurallarla tesbit edilmiş ve sayıları modernleşmenin gelişmesiyle ar 
verenlerle işten doğan ilişkilerini modern yazılı kurallarla düzenleyen Tarım İş Kanunu tasarısı yasama o 

Çalışan nüfusun büyük bir bölümünü teşkil eden ve gelirlerini önemli oranda emekleriyle sağlayan e 
venle bakmalarını sağlayacak, onlara ve ailelerine hastalık, ihtiyarlık, ölüm hallerinde gelir güvenliği ver 
tasai'isı Yasama organına sevk edilecektir. 

İşçilerin sosyal güvenliklerini sağlayan siogrta sisteminde gerek çalışanların, gerek malûl ve yaşlıların e 
gili hakları genişletilecektir. 

Şehirleşen, sanayileşen ve modernleşen ülkemizde sayıları büyüyen korunmaya muhtaç çocuklar-, sakatla 
suğlıyacak, omları modern bir toplumun yaşama şartlarına intibak ettirecek hizmetle id sistemdi hale geti 
luşu için çalışmalar bitirilmiş durumdadır. Söz konusu Kurumun kurulmasını öngören kanun tasai'isı 197 
SöVk edilecektir. 

Şehirleşen bir toplumun konut ihtiyaçları süratle artmaktadır. 1970 programı bu alamda da temel po 
Bu tedbirlerim bir kısmı mevcut kredilerin alt gelir gruplarına yöneltilmesi amacını gütmektedir. 197 

alt gelir gruplarına mensup ailelere öncelik verilecek, krediler bu grupların bütün kesimlerime hitabed 
getirilen ikinci bir tedbir uyarınca 755 sayılı Gecekondu Kanununa göre teşkil edilen fondan dar gelirli 
kilen bölgelerde toplu konutlar bir program dâhilinde yaptırılacaktır. Ayrıca (10 000) Tl. ve daha aşağ 
rilecek ve geri ödeme taksitleri 75 lirayı geçmiy e çektir. 

Aynı yatırımla daha çok konut yapılmasını sağlama amaciyle tüm konut kredileri toplu yapıyı destc 
nut yapan müesseselerin kurulması ve işleyişi desteklenecektir. Sosyal Sigortalar Kurumunun toplu konu 
me yolundaki uygulaması genişletilecektir. 

1970 programında lüks konut inşaatımdan alınan vergilerin rasyonelleştirilmesi ve bu yolla lüks konut 
le durulmaJktadır. 

Sosyal adalet politikaları önemli bir ağırlıkla programda köystel. yörelere yöneltilmiş bulunmaktadır. 
Bu konudaki tedbirlerin bir kısmı topraksız ve yetersiz toprağa sahip köylüyü topraklandırarak geli 

rının, geçimini gerçek mamada toprağa bağlayanlara verilmesi, söz 'konusu topralkların öncelikle ihtiyaç s 
Köylüyü teşkilâtlandırmak suretiyle modern girdilerden ve işletmelerimden daha büyük fayda sağlamal 

tarım araç ve gereçlerinden küçük tarım işletmelerinin daha. geniş aranda faydalanmasımı sağlayıcı «Tarı 
cektir. 

Bu arada özel sorunları olan köylerle ilgili tedbirler 1970 programında da yer almış bulunmaktadır. O 
likle ve öncelikle, orman tahdidi içinde kalan köylü nüfusa dağıtılması, orman içinde yaşıyan aile fertleri 
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ormancılık işletme sistemin uygulanması öngörülmektedir. 
Sosyal adaleti geliştirici politikaların köyü ve şehiri bir bütün -olarak ilgilendiren yönleri daha çok eğitim ve s 

dir. 
Eğitim alanında sosyal adaleti geliştirici politikaların başında, dar gelirli grupların, bunlar arasında köylüle 

lanan okuma imkânlarının artırılması bulunmaktadır. 
Orta öğretim için öngörülen ve köylü çocuklarının önceliğe sahibolduğu parasız yatılılık programları, genişley 

1970 yılında parasız yatılı öğrenci kapasitesi 15 000 e çıkarılacaktır. İlkokul üstü öğrenim görecek işçi çocukları 
nun öğrenci yardım fonundan 5 000 çocuk yararlandırılacaktır. 

Daha ziyade dar gelirli gruplara mensup ailelerin çocuklarının devanı ettikleri orta dereceli meslekî ve teknik o 
sek öğrenime geçmesine imkân veren bir sistem uygulanacaktır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca m 
lara yeterli kredi verilecektir. 

Bu arada nüfuslarının azlığı bakımından okul imkânlarından yarar! anamıyan köylerdeki çocuklar için yatılı 'böl 
edilecek, 1970 yılında Doğu illerinde yeniden 7 okul yapımına başlanacaktır. 

Üniversite öğretimi imkânlarını memleketin bir-, iki metropolü dışına çıkarmak için ekonomik ve sosyal bakım 
merkezlerde, üniversiteler kurulmasına devam edilecek, 1970 yılında Adana ve Diyarbakır'da üniversite kurma ha 
bit edilmiş bulunan diğer illerde üniversite kurma hazırlıklarına başlanacaktır. 

Sağlık standartlarını yükseltmek, sağlık hizmetlerinden düşük seviyede yararlanan bölgelere, özellikle köylük yö 
çaJbalannın sonucu olarak uygulanan sosyalleşti rilmiş Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak için 1970 program 
Bunlara göne sosyalleştirilmiş sağlık bölgelerinde sağlık ocaklarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli yol, 
bakanlıklarca bir programa bağlanacaktır. Bu konudaki diğer bir tedbire göre, sağlık hizmetleri ile sosyalizasyon 
tisyen hekim ihtiyacının karşılanması ve pratisyen hekimliği cazip kılacak şartların hazrılanması için çalışmalara b 

Sosyalizasyon uygulaması dışında kalan ve gittikçe kalabalıklaşan Adana, Bursa ve Eskişehir'de yeni şehirleşen 
nı karşılamiak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürütebilmek amacı ile yeter sayıda dispanser açılacaktır. 

Büyük ölçüde tanın ekonomisine dayanan toplum yapısından şehirleşmiş, modernleşmiş ve sanayileşmiş bir yap 
runlu dengesizliklere karşı geçiş programları düzenlenecektir. 13u programların etkisini artıran bir yoğunluk ve g 
sosyo - ekonomik kalkınmanın güven içinde başarılması ve topyekûn kalkınma, düzeyine kısa zamanda ulaşılması ba 
tadır. 

C) UYGULAMA DÜZENİ VE İZLENMESİ BAKIMINDAN 1970 YILI PROGRAMINDA GETİRİLEN YENİL 
1970 yılı programına «Uygulama düzeni izlenmesi» bölümünde, 1969 yılı programında olduğu gibi, uygulama s 

resi ile yatırım toplam maliyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle hizmetlerin optimal maliyetle yapılma 
ağırlık kazanan bir esas olarak alınmıştır. 

Öncelik alan bu genel esastan sonra, 1970 yılı programının uygulama düzeni izlenmesi bölümünde, 1969 yılı 
likler ve farklar şunlardır : 
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1. Ekonomik ve sosyal kalkınmamızın plân ve hedef ve ilkeleri yönünde gerçekleştirilmesi ve tesbit ed 
yış seviyesine ulaşılabilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırılmak maksadiyle, idari mekanizmamızın bunu sa 
modern sevk ve idare ile plânlı kalkınmanın bir unsuru olarak her kademede gerekli fonksiyonel koordina 
sine önem ve öncelik verilmiştir. Bununla ilgili genel ve özel ilkeler ve esaslar belirtilmiştir. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtı, memleketimizin ekonomik ve sosyal yapısı bakımından önemli görülen büyü 
kooırdina.törlük ve müşavirlik görevi almıştır. 

3. İl koordinasyon kurullarının, illerde plân uygulamasını başarılı bir şekilde izlemelerine, il dâhilinde 
rilmesiyle ilgili konularda ve durumlarda tesirli koordinasyon ve işbirliğini sağlamalarına ilişkin yetki, soru 
lerek yeniden düzenlenmiş; valilerin bu konuda daha müessir ve fonksiyonel bir genel, koordinatör olmaların 
miştir. 

4. Kaymakamlıkların, halka en yakın bir kuruluş ve hizmet karargâhı olarak, il koordinasyon 'kurullar 
çe seviyesinde kalkınmada gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlıyacak ve il koordinasyon kurullarının 
lışmalarına dair tedbirler getirilmiştir. 

5. Yıllık yatırım programlarında bulunmıyan projelere baş lanı lam aması ve harcama yapılamaması için g 
6. Toplam yatırım maliyetinde büyük değişiklikler yapmamak ve ekonomiye olumsuz yönde tositde bul 

uygulamasında elastikiyeti ve dinamizmi sağlamak için, belirli sınırlar ve ilkeler içinde, yatırımcı kuruluş 
larında değişiklik yapabilme imkânı ve yetkisi verilmiştir. 

7. Büyük ölçüde zarar eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyon çalışmalarına devam edebilm 
yaçlar yönünden gerekli yeni tedbirlerin geliştirilmesi; ayrıca, geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların sonuçla 
alınmıştır. 

8. Yeni kurulan bakanlıklarla, bugünün ihtiyaçları ve şartları gereğ'nce reorganize edilmesi gereken bak 
da tedbirler getirilmiştir. 

D) YATIRIMLARIN, İHRACATIN VE DÖVİZ KAZANDIRICI MUAMELE VE HİZMETLERİN TEŞV 
1. TEŞVİK VE UYGULAMA DAİRESİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ : 
Plânlı döneme geçilmesinden sonra, özel sektör için plânın «emredici» değil, «yol gösterici» karakterde olm 

jisine uygun bir ş'ckilde gerçekleştirilmesinden geniş ölçüde fiskal teşvik tedbirlerinden faydalanılmasını ger 
caları vergi muaflığı istisna ve iadeleri, ödeme kolaylılklan, finansman, yerleşme ve kuruluş işlemlerinin sa 
yollardır. 

Çeşitli teşvik tedbirlerinin Birinci Plân dönemi sonuna kadar olan uygulamalarında edinilen tecrübe ve 
nen yön verici tesirlerini gösterebilmeleri için köklü bir reforma gidilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Gerçekten Birinci Plân dönemi sonuna kadar teşvik tedbirleri değişik kamu idareleri tarafından ve değiş 
çoğu yatırımların bu teşvik tedbirlerinin iki veya üçünden ve hattâ tümünden yararlanması söz konusudur. 
tireceği proje için faydalanabileceği teşvik tedbirleri dolayısiyle, değişik ve çeşitli mercilere başvurmak zo 
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şebbise munzam külfetler yüklediği ve zaman kaybına sebebolduğu gibi aynı projenin değişik mercilerde farklı değ 
kıncasını da taşımaktaydı. 

örneğin, 202 sayılı Kanun hükümlerine göre Gelir ve Kurumlar vergilerinde yatırım indirimi istisnasından fa 
kanlığına müracaat edilmesi gerekmekle beraber Maliye Bakanlığının yatırımın Kalkınma Plânına uygunluğu ve y 
nansman hesabına ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müddete ait hususlar yönünden Devlet Plânlama 
gerekiyordu. Mütalâanın alınmasından sonra ise, indirim belgesinin verilmesi Maliye Bakanlığında, Müsteşar Mua 
dımcısı ve bir hesap uzmanından kurulu üç kişilik bir heyet tarafından karara bağlanıyordu. İncelemenin iki ayrı m 
rar uzvu olan heyetin devamlı bir organ mahiyetinde olmaması ve haftanın ancak muayyen bir gününde toplanabi 
ğer bir faktördür. 

Benzer durum 474 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan Gümrük Vergisi taksitlendirilmelerinde de müşahede 
ğı bünyesi içlinde ilgili bakanlık ve teşekkül temsilcilerinden kurulu komisyonun çalışmaları da gerek komisyonun teş 
bir organ niteliğinde olmaması dolayısiyle verimli ve süratli olamamıştır. 

Aynı nedenler ihracatta vergi iadesi uygulamalarını yapmakla görevli İhracatta Vergi ladesi Komisyonunun çalış 
Teşvik Kanununa ilişkin uygulama ile görevli Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin çalışmalarını da olumsuz yönd 

Açıklanan nedenler, teşvik tedbirlerinin uygulanmasında köklü bir reforma gidilmesi zorunluluğunu ortaya ko 
yürürlüğe giren Kalkınma Plânının Uygulanması Esaslarına dair 933 sayılı Kanun bu konuda rasyonel bir çözüm y 
nunla, 1967 yılma kadar çeşitli kamu idareleri tarafından yürütülen teşvik tedbirleri bir elde toplanmıştır. Kanun 
indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, tarife indirimi ve taksitlendirilmesi ile ihracatta vergi iadesi ve diğer teşvik 
amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere Başbakanlığa bağlı «yatırımları ve ihracatı 
kurulmuştur. Böylece bir taraftan çeşitli teşvik tedbirlerinin uygulanmasında bir koordinasyon sağlanmış ve yatırım 
farklı değerlendirmeye tabi tutulması sakıncası bertaraf edilmiş diğer taraftan da yatırımcı ve ihracatçılar çeşitli 
formaliteleri yerine getirmek külfetinden kurtarılmıştır. 

13 Eylül 1967 tarihli Başbakanlık genelgesiyle bu büronun Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından yön 
sonra plân ve programlar ile 933 sayılı Kanun gereğince Devlet Plânlama Teşkilâtınca yürütülmesi gereken görevleri 
Teşvik ve Uygulama Dairesi içinde bir ünite olarak yer almıştır. 

YATIRIMLARIN, İHRACATIN VE DÖVİZ KAZANDIRICI MUAMELELERİN TEŞVİKİ 
2. TEŞVİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI : 

2.1 İhracatın teşviki : 
2.1.1 Vergi iadesi : 

2.1.1.1 Genel Vergi ladesi : 
Millî sanayinin gelişmesi her şeyîden önce sınai mamullere olan talebin gelişimesine bağlıdır. Münhasıran yurt 

yiin gelişmesine yeterli olmadığı elkonomik bir gerçdktir. Bu itübarla, söz konusu gelişmeyi sağlayabilmek için m 
yasalarda müşteriler ve pazarlar sağlamak ve bu suretle millî sanayi mamullerinin ihracını gerçekleştirmek zıorunlu 
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Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyden önce bu mamullerin maliyetlerinin Dünya fiyatlariyle reka 
ve bu maksatla ihraç mamulleri maliyetlerinde vergilerin yarattığı ağırlığın giderilmesi gerekmektedir. 
luklan doğmuştur. 

Mamullerimize dış pazarlarda rekabet gücü kazandırmak maksadiyle bunların ihracında, tevsik edilec 
saplanan ve ilân edilen nisibetlerde vergi iadesi uygulan m alktadır. 

Gıda, içki, dokuma ve giyim, orman ürünleri işleme, kâğıt, deri ve kösele, kimya, cam, seramik, dem 
deni eşya, makina imalât, elektrik makirıa ve gereçleri, elektronik, karayolu taşıtları, pişmiş kilden ve ç 
rinde % 5 - % 50,43 arasında değişen nisbetlerUe vergi iadesi yapılmaktadır. (6/8993 sayılı Kararname 

İhracatta Vergi İadesi Komisyonu (İVİK) zamamnda, tesibit edilmiş bulunan 9!) adeti kati iade nisbet 
78 adod yeni kati nisbet tesibit edilmiş idi. 

1969 yılında kati vergi iade nisibetleri iç ve dış faktörlerden d'oğan fiyat farklarını kısmen de olsa önli 
ve 27 mamulün vergi iade nisibetleri yükseltilmiş, aynca 77 mamul için tle, yeni kati iade nisbeti hesaplan 
bunlara ait iade nisibetleri listeleme eklenmiştir. 

Ayrıca yine 1969 yılında, (43) aded yeni mamulün farklı nisibetlerde geçici vergi iadesinden ya.rarlaıı 
Vergi iadesi uygulaması sonucunda seneler itibariyle mamul ihracatı nida önemli gelişmeler sağlanımış 

nunda, mamul ihracatı ağırlık kazanmaktadır, 
2. 1. 1, 2. Yaş meyva ve sebze ihracatında vergi iadeıs'i : 
Dış piyasaların isteğine uygun şekilde hazırlanmış yaş meyva ve sebze ihracatının büyük partiler halin 

le bir İhraç sezonu içinde belli bir miktarın üstünde ihracı gerçekleştirilen ve' nevileri 6/12028 sayılı Kara 
lerin kilogramı başına yapılan vergi iadesi getirilen, serbest dövizin belli bir yüzdesini geçmemek şartiyle, 
ketlere ve sair masraflar ile işçilikteki vergi yüküne tekabül etmek üzere, nevilerine göre spesifik bir ve 

'Bu tedbirin büyük partiler 'halinde yaş meyva re sebze ihracatını teşvik eideceği şüphesizdir. Esasen il 
mektedir. Nitekim 1969 yılında, 1968 yılındaki (6O0) tona karşılık (2 000) ton «Tarsus Beyazı» sofralık-
yatak limonundan da (1 000) ton civarında ihraç edil m iş bulunmaktadır. 

2. 1. 1. 3. Orman ürünleri ihracının teşviki : Aie'mleketimizin belli başlı varlığını teşkil eden ve büy 
ürünlerinin iyi değerlendirilmesini vie ihracım teşvik maksadiyle her nevi tomruk ve keresteler ile 'keres 
serbest döviz karşılığında iiıracedilmeleri halinde değişik nispetlerde vergi iadesi yapılması sağlanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü menşeli tomruk ve kereste]erin serbest döviz karşılığında ihraç/edilmeleri ha 
lecek «ortalama satış fiyatı» ile «Baz ihraç fiyatı» arasındaki farkın ayrıca adı geçen genel müdürlük 
temi getirilmiştir. 

Bu özel fon, Devlet Orman İşletmıelerincıe yapılan her çeşit istihsal ât muhammen bedeline, toplam be 
mak suretiyle yaratılmıştır. Mubammen bedele yapılan bu ilâvenin, orman emvalinin iç. fiyatlarına her h 
Zira, ihale yoliyle satışlar, muhammen bedelin çok daha üstünde bir fiyatla yapılmaktadır. 
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Ayrıca ihracata yönelecek belli bir büyüklüğün üstündeki, kurulu ve kurulacak orman ürünleri işleme sanayii 
imkânı sağlanmıştır. Böylelikle entegre ve ihraea dönük orman ürünleri işleme sanayiinin kur-ulması ve mevcutla 
nelmeleri teşvik ddilmiş bulunmaktadır. 

2. 1. 1. 4. Hayvan üriinlerinin ihracının teşviki : 
Orman gibi, hayvan varlığı da Türkiye'nin büyük ihraç potansiyeli olan bir tanımsal üretim konusudur. Anca 

kilde değerlendirilmesi için hayvan neslinin ıslahı ile hayvanların besiye alınmasına ağırlık verilmesi gerekmekted 
6/11279 sayılı Kararname ile 1969 program döıremindc -onanmış bulunan Yüksek Plânlama Kurulunun «Hayv 

defleri» ile ilgili raporunda bu maksatla, 1972 yılına kadar (10) bin baştan aşağı olmamak kaydiyle yüksek veri 
mesi, kademeli olarak 1974 yılında (1) milyon ^250) bin sığır ve (1) milyon koyunun besiye alınması, bu besi pro 
yılda (70) bin ton et ihracının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Bu ikararnameye uygun şekilde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ve Devle Üretme Çiftlikleri bir kısım hayva 
dır. 

Soğutulmuş, dondurulmuş et ve sakatat ihracatındaki vergi iadesi nispeti % 14,19 dan % 30 a yükseltilmiştir. 
Et ve Balık Kurumu serbest döviz karşılığında küçük baş ve büyük baş hayvan, et ve et mamulleri ihracı ile 

ihracatı doğrudan doğruya Ikendi adına veya aracılık, komüsyonculuk, temsilcilik sıfatiyle yapması veya gerektiği 
netimi altında, başkalarına yaptırmadı kabul edilmiş ve Kurumun bu görev yüzlünden mâruz kalacağı ve Maliye 
let Plânlama Teşkilâtınca birlikte tesbit edilecek zarar ve giderlerinin 440 sayılı Kanunun 2 ncü maddesine göre 

2. 1. 1. 5. Geçmiş yıllara ait stok tütünlerin ihracında vergi iadesi : 
Memleketimizde 1963 yılından beri birikmiş geçmiş seneler mahsulü tütün stokları mevcuttur. Bunlara ihraç 

için stokta bekleme durumlarına göre kad:mıeli bir barem dâhilinde vergi iadesi yapılmasına zaruret görülmüştür 
8 Mart 1969 ilâ 8 Mart 1970 tarihleri arasında ihracedilecek Ege, Marmara ve Taşova ile Karadeniz bölgesi m 

mahsulü stok tütünlere, ihracatın serbest döviz karşılığında yapılması halinde spesifik ve advalorem (ikili) serb 
yan ihracatla sadece spesifik esas üzerinden kademeli vergi iadesi yapılması sağlanmıştır. 

2 . 1 . 2 İhracatta finansman, döviz ve organizasyon kolaylıkları : 
2 . 1 . 2 . 1 İhracat kredisi maliyetinin ucuzlatılması: 
2 . 1 . 2 . 1 . 1 İhracat Kredisinde vergi yükünün kaldırılması : 
Her türlü ihracat kredileriyle ilgili olarak Bakanların ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları bütün muame 

ne her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden 
bizatihi ihracata mütaallik muameleler Damga Verıgisi, Damga Resmi ve başka kanunlarda yer alan resim ve h 

2 . 1 . 2 . 1 . 2 Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanında düşük faiz uygulanması : 
Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz yü 

nezdindeiki selektif kredi fonundan karşılanıp, mütebakisi müstakrizden alınmaktadır. 
Bu tedbirin uygulanmasında yurt içinde serbest döviz satış da ihracat sayılmıştır. 
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'Bu tedbir, ihracatı geliştirmek maksadiyle kurulmuş bulunan mevcut ö:zel fonlardan açılacak krediler 
2 . 1 . 2 . 1 . 3 Kredi maliyetleri üzerindeki faizden gayrı masraf yüklerinin azaltılması: 
Bankaların ihracatla ilgili olarak möşterileri hesabına yaptıkları hizmetler mukabilinde alacakları h 

nisbet ve tutarları ile bu konuda uygulanacak genel hükümler 1913 sayılı Banka Kredilerini Tanzim K 
ğer muamele ııev'ilerinden ayrılarak ayrı bir madde halinde birleştirilmiş ve ihracatçılar lehine deği 

2.1. 2.1. 4. Düşük faiz ve Reeskont imkânı : 

6/3644 sayılı Kararnameye ilişik olan 143 sayılı Banka kredilerini tanzim komitesi kararının 3 ncü 
teşvik maksadiyle, ucuz reeskont ve faiz hadlerinden faydalandırılacak sanayi kolları dışındaki sanayi müessese 
ihracat finansmanlarına tatbik edilmekte olan % 5 1/4 reeskont ve % 9 faiz haddinden yararlar m ası» 

Ancak söz konusu edilen madde, yürürlükte kaldığı sürece uygulanamamış ve aynı madde, 6/10649 s 
esaslarına dair» karardaki prensiplere paralel olaraık yeniden düzenlenerek; 261 sayılı Kanuna istinaden 
geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerini ihracetmek istiyen sanayicilerin, Bürodan •belge al 
zırlık ve imalât safhalarının finansmanında düşük faiz ve reeskont hadlerinden yararlanması sağlanmış 

2.1.3. Düşük faizli «özel ihracat fonu»îidan ihracatçıya kredi sağla 

İthalât rejimi kararma göre alman nakdî teminatların % 35 inin, ihracat projelerinin işletme kredi 
destekleyici yatırım projelerinin aynı mahiyetteki ihtiyaçlarını karşılam'aik ve «İhracatın teşviki ve gelişt 
tadillerinde belirtilecek esaslar dâhilinde kullanılmak üzere ayrılması ve Merkez Bankası nezdinde açılac 
müştür. 

18 . 1 . 1969 tarih ve 6/11242 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «İhracatın teşviki ve geliştirilm 
da Merkez Bankasında açılan ve bahis konusu c,<- 35 lerden teşekkül edecek olan «Özel ihracat fonu» h 
tirme ve Teşvik Bürosundan belge alınması kaydiyle ve aracı kuruluşlar vasıtasiyle ihraca müteveccih 
ihracatın finansmanı maksadiyle ve ihracatı geliştirici ve destekleyici projelere orta ve kısa vadeli kredi 

Bu fondan açılacak kredileri kullandıracak aracı kuruluşların ödediği faizler, Merkez Bankası nezdin 
tekleme fonu» adı ile açılan ayrı bir özel hesapta toplanmaktadır. Bu fonda biriken paralar, yatırımları v 
dan belge alınması kaydiyle ve bu belgede belirtilen şartlarla döviz kazandırıcı muamelelerin desteklenm 
kullanılır. 

2.1. 4. İhracatı geliştirme fonu 

İhracatçının dış pazar araştırması ve ilk yerleşme faaliyetlerine girişebilmesi finansman imkanları i 
lışmaların düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle desteklemmesi kanun vâzıı tarafından uygun görülmüş v 
larına dair 933 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (A) bendi ile aynı kanunun 1 nci maddesi uyarınca, tes 
rından ihracatı teşvik edilecek: maddeleri ihracedenlere tanıtma, pazar araştırması ve ilk yerleşme faa 
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yapacak Türk müteşebbislerinin tanıtma ve ilk yerleşme faaliyetlerine yardımcı olmak amaciyle ödünç verebileceği 
Program döneminde bu fon ayrılamıyacak ve yukarıda izah edilen maksatlar ve şartlarla böyle bir fondan ödünç 

2.1. 5. imalâtçı ihracatçılara proje bazında transfer önceliğini haiz döviz tahsisi 

13 . 9 . 1968 tarih ve 6/10649 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ihracatın teşviki ve geliştirilmesi esasların 
ile mamullerini ihraceden veya edecek olan yurt içinde yabancılara serbest döviz karşılığında satan veya satacak 
lerin imalinde kulanacakları ham veya yardımcı maddelerle, bunların ihracında kullanacakları ambalaj malzemesin 
melerinin ithali gerekli ihtiyaçlarını gidermek için, imalâtçı tarafından hazırlanan projenin büroca uygun görülme 
haiz döviz tahsisi yapılması imkânı getirilmiştir. ıBıı maksatla tahsisli ithal malları listesinde özel bir kota yer almak 
lecek döviz, imalâtçı tarafından hazırlanıp büroya gönderilen projede uygun görülen ihracat kıymetinin % 50 sini; 
letmelerinin ihtiyaçları için tahsis edilecek döviz miktarı ise, bu yüzde 50 lik tavan içinde kalmak kaydiyle ihracat k 
çemez. 

(Bu tedbirin yürürlüğe konulmasından itibaren Ekim 1969 sonuna kadar, toplam olarak (3 709 761) dolarlık döv 
Tl. lık kredi belgesine) karşılık (73 534 619) dolarlık mamul ihracı taahhüdü alınmış ve bu taahhütlerle ilgili olar 
dolar kıymetinde ihracat realize edilmiştir. 

2.1.6. Organizalsyon kolaylıkları : 
Yaş sebze meyve ihracatını artırmak amacıyla üretim potansiyeli yükselk olan Çukurova, İçel, İzmir ve Bursa'da, 

rakiyle 'bâzı organizasyonlarım kuruluşlarının teşvikine 1968 yılı program döneminde 'başlanmıştı. Bu organizasyo 
treyler ve çekicili kara nakliye filosunun hizmete konması da dâhil ıolmak üzere, kuruluşlarını 1969 yılının ilk y 
üretici ile nakliye organizasyonlarının müşterek çalışmaları kıs'a zamanda ihracatımızı müspet yolda etkilemiştir. Â 
nına sahip Tarsus beyazı cinsi üzüm 1969 yılma kadar 600 tondan fazla ihracedilememişlken 1969 yılında 2 000' tond 
yılı üzüm ihracatımızın bu tedbirler .neticesinde 15 000 - 200 000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu teşvik te 
meyve ihracatımızı da artırıcı yönde etkiliyecektir. 

Pazarlama hizmetlerini görmek üzere üretici ve nakliyeci organizasyonlarının yanı sıra ayrı bir pazarlama orga 
yı'ında düşünülmüştür. Uygulama, pazarlama ve nakliye hizmetlerinin başlangıçta aynı organizasyon tarafından ya 
göstermiştir. 

1969 program dönemi içinde yaş meyve ve sebze ile canlı hayvan ve et kısa vadeli ihracat hedefleri tesbit edilm 
mesi için konu devamlı bir izlemeye talbi tutulmuştur. 

2.1.7. Ihradat formalitelerinin basitleştirilmesi : 
1968 yılında Ibaşlıyan, ihracatta formaliteleri basitleştirme çalışmaları, 1969 yılı programında belirtildiği şe'kilde 

3u çalışmanın getireceği tedbirler 1970 yılında uygulanacaktır. Böylece, ihracatta teşebbüsü önleyici, ihracata m 
işleyişini yavaşlatıcı, halihazırda idare tarafından istenen -aslında işe loniksiyonunu yitirmiş olan formaliteler ortad 

Bilhassa gıda madde ve 'mamul ihracatında kendini daha bariz şekilde gösteren, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarını 
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yerlerde yapmakta toklukları iko'ntrolların doğurduğu fonksiyonel zorluk ve formalite çokluğu, kontrolla 
rılmaktadır. Standart Kontrol Belgesi, Zirai Karantina Sertifikası, Gümrük Çıkış Beyannamesi imkân 
ihracatımda tek belge tanzimine gidileeeıktir. 

2.1.8. Kalite kontrolü ve standardizasyon : 
1968 yılından beri devanı ettirilen ve sektörlerin hepsimle tam bir kalite kontrolü ve riayeti mecbur 

lanmasını temine 'matuf çalışmalar 1969 yılı programında öngörüldüğü şekille sonuçlandırılmak üzered 
2.1.9. Kısa vadeli kredili ihracat : 
9 Ekini 1969 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ihracat (69/19) sayılı «İhracat İşlerine Dair Şirk 

garantisine müsteniden; ihracı halimle, imal 'bedelini teşkil eden 'dövizlerin en geç 9 ay 'içinde yurda, get 
metini Koruma Hakkında 17 'sayılı Karara ilişkin, seri VII - Nio : 74 sayılı Tebliğle sağlanmış bulunmak 

2.2. Döviz kazandırıcı muamelelarm teşviki : 
2.2.1. Turist (dövizinde Vergi iadesli : 
Yabancı turistin memleketimizde satınaldığı, mal ve hizmetlerin i (finde bir Vergi yükü bulunduğu m 

bu prensipten hareketle dış turizm hareketimizin ıgeliştirilm'esi ve turizm gelirlerimizin resmi kanallard 
tarih ve 12 842 -sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6/9626 sayılı Kararla, turist dövizine % 33 1/3 nb-ıbe 
edilmiş idi. 

Söz konusu kararnamenin yerine kaim olmak üzere 6/11627 sayılı 'Kararname ile yürürlüğe konulan 
pılmasına Dair Karar» 30 Nisan 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş ve bu yeni kararda. Ameri 
yapılan vergi iadesinin kararda zikredilen Komisyonca tesbit edilecek turist dövizlerine de uygu 1 anabile 

Turist dövizlerine yapılan bu iade 1967 yılında 9,5 milyon dolar olan turist gelirlerinin % 180 bir artı 
selmesine yardımcı olmuştur. 1969 yılının ilk 9 aylık dönemi içinde, 1968 yılının aynı dönemine nisbotlo 
dadır. 

Ancak 25 . 10 . 1069 tarihinden itibaren bu iade yürürlükten kalkmış; 28 Ekim 1969 tarihli Resmî 
name ile 26 Ekim 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan «Türk parasının kıymetini koruma hakkın 
tardaki ödemenin 5/1280 sayılı Kararla ihdas'edilen istikrar fonundan yapılması sağlanmıştır. 

2. 2. 2. Hava ve karayolu taşımalarında vergi iadesi : 
6/11836 sayılı Kararname ile, hava ve karayolu taşımaları («döviz geliri sağlıyan hizmet olarak» te 

pılan hava ve karayolu taşımaları karşılığının serbest dövizle veya yurt dışında yapılan hava ve kara 
olmıyan Türk Lirası ile ödenmesi halinde % 25 nisbetinde vergi iadesi yapılması esası getirilmişti. 

Ancak bu karar da 25 . 10 . 1969 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış ve yukarda sözü edilen 
şında hava ve kara yolu ile yapılan taşımalar karşılığında sağlanan serbest dövizlerin Türk Lirası karşılı 
betinde ödeme yapılması imkânı getirilmiştir. 

2.2.3. Yurt içinde serbest döviz karşılığında mamul satışlarında vergi iadesi : 
Yurt içinde serbest döviz karşılığı mamul satışlarında, malm yurt dışına çıkışım tevsik şart ı aran 
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eden dövizin resmî kanallardan Hazineye intikalinin tevsiki halinde malın ihracedikniş sayılarak vergi iadesind 
sağlanmıştır. 

2.2.4. îthal ikamesi sağlıyan mallarda vergi iadesi : 
10 Temmuz 1968 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6/10148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Plânlama 

caret Filosunun durumu gemi inşa ve ithali ile himaye tedbirleri hakkındaki raporu» onanmış bulunmaktadır. 
Bu kararnameye göre yurt içinde inşa edilecek gemi maliyetlerinin dünya piyasalarında emsali maliyetlerle r 

de tutulması maksadiyle geminin tüm değeri üzerinden vergi iadesi yapılabilmesi için gerekli çalışmaların Devlet P 
yapılması; yurt içinde inşa edilen 2 500 DWT nun üzerindeki gemilerde kati iade nisbeti hesaplanana kadar geminin 
rak işletmeye başlanıldığı tarihte geminin tüm maliyet değeri üzerinden % 15 nisbetinde geçici vergi iadesi yapılm 
müştür. 

İthal ikamesinde vergi iadesini sağlıyan bu tedbir 1970 yılında uygulanmıyacaktır. 
2 . 2 . 5, Yurt dışında iş alacak ve yapacak Türk müteşebbislerinin tâbi olacakları esaslar hakkında karar : 
6/12179 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan «Yurt dışında iş alacak ve yapacak Türk müteş 

esaslar hakkındaki Kararda; Karar kapsamına giren işlerden elde edilen ve serbest döviz olarak yurda getirilen 
kiye'deki genel masraflardan dışarıdaki işe ayrılan masraf hisseleri ile işle ilgili olarak ihracedilen malzeme bed 
rılan işçilerin iaşesi maksadiyle ihracedilen gıda ve benzeri maddelerden elde edien serbest dövizerere vergi iad 
ilgili döviz tahsisi, kredi ve teminat mektupları işlemlerinde vergi, resim ve hare istisnası; fonlardan desteklenme 
komisyonlarında selek'tif Kredi fonundan öde me imkânı; sermaye ve işletme malzemesi ihra eı, döviz tahsisi ve 
işçilerin sıra beklemeksizin yurt dışına çıkma imkânları sağlanmış idi. 

Yurt dışında iş alacak ve yapacak Türk müteşebbislerinin tâbi olacakları esaslar hakkındaki kararın 197 
vam edilecek hükümleri de ancak dışarıda, ihracatın kalkınma plânı ve yıllık programlar diresinde gelişimesine 
alan ve yapan Türk müteşebbislerine uygulanacaktır. 

Program döneminde, mimarlık, mühendislik proje ve teknik müşavirlik gibi teknik hizmetlerle inşaat onarma 
jibi genellikle taahhüt konusu olan hizmetle rin de döviz kazandırıcı bir muamele olara k desteklenmesi v 
rarlanacak ilgililerin bunları bir merciden talebedebilmeleri imkânlarının getirilmesi konusu araştırılacaktır. 

2. 3. Yatırımın teşviki : 

Yatırımların kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öngörülen alanlara kanalize edilmesi, üretim tipi, 
den Türkiye kendi sahasında yeni teknoloji getiren, yan sanayiinin gelişmesine hizmet eden, anamal mamul veya yarı 
da imal etme gücüne sahibolan ve ithalât ikamesi sağlıyan yatırım projelerinin süratle gerçekleştirilmesi kıt kaynakla 
lendirilmiş olması bakımından büyük önem arz etmektedir. İşte bu nedenle, yatırımların bilhassa özel sektör yatırımları 
vâdede fazla kâr sağlıyacak sahalara değil, aynı zamanda memleket ekonomisine âzami fayda sağ Uyacak konulara kay 
^lânmın bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesi de göz önünde tutularak müteşebbislere yatırım indirimi, ithalde alınan 
ve erteleme, düşük faizli ve1 uzun vadeli yatırım1 kredileri, döviz tahsisi ve dış kolaylıkları ve kamu iştiraki gibi teşvik 
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2. 3 . 1 . Yatırım indirimi : 
2 . 3 . 1 . 1 . G-enel açıklama : 
Yatırım indirimi Plân hedef ve ilkelerine uygun olarak yatırım yapanlara uygulanan bir verg 

plân hedefleri ile ahenkli olarak geliştirilmesini teminde en önemli fiskal tedbirlerden biridir. 
202 ve 199 sayılı kanunlarla vergi sistemimize girmiş olan bu müessesenin esası, ticari veya zir 

mükelleflerin yaptıkları yatırımların, kanunda ki kayıt ve şartlarla ilgili kazançlarından indi rilmesi 
sadece öz kaynaklardan karşılanan veya sağla nan yatırımlar faydalanır. 

İlk kabul .edilen şeklinde yatırım indirimi n isbeti genel olarak yüzde 30. zirai yatırımlarla böl 
de 40 ve geri kalmış bölgeler için yüzde 50 ola rak tesbit edilmiştir. Ancak, dört yıllık uygu lama 
ler bakımından daha esnek ve etkili bir teşvik zorunluğu kendini göstermiş ve 933 sayılı Kanunla 
de 80 e çıkarılarak, bölgelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak nisbetlcrin bu tava 
mesi esası getirilmiştir. 

Bölgelere ve iktisadi faaliyet kollarına gör e yüzde 80 lik tavan içinde farklı nisbetler uy gulanm 
riyle yürürlükten kalkmıştır. 

2 . 3 . 1 . 2 . Yatırım indirimi uygulama sonuçları : 
Yatırım indirimi, memleketimizde Birinci Plân Döneminde 1963 yılından itibaren uygulanm aya ba 
İndirim müsaadesi verilmesi, 933 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine kadar (Eylül 1967) Devlet 

rafından birlikte yürütülmüştür. 

1967 yılında 933 sayılı Kalkınma Plânının Uygulama esaslarına dair Kanunun yürürlüğe girm 
relerince dağınık hir şekild'e yürütülen teşvik tedbirleri, kanunun getirdiği yeni teşvik tedbirleri ile 
4 neni maddesiyle, teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekl 
«Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» kurulmuştur. Böylece çeşitli teşvik tedbirlerini 
landığı gilbi, yatırımcı ve ihracatçılar çeşitli idarelere başvurmak ve değişik formaliteleri yerine getirme 

Yatınım indirimine ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği 1963 yılı başından büronun kurulduğu 15 
cem'an (285) aded müracaatın incelenme&i sonuçlandırılmıştır. Sonuçlanan müracaatlerden (189) ade 
adedi ise reddedilmiştir. İndirim müracaatinde bulunulan yatırımların genel tutarı (2 779 474 166) T 
yatırım tutarı (1 736 673 907) Tl. dır. Kalbul edilen istemler ve iste'mleride inidirimin faydalanması kab 
indirimi istemlerinin yıllar itibariyle ^dağılımı taiblo (A) dadır. 
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Tablo A : Sonuçlandırılan yatırım indirimi istemleri 

( 1 . 1 . 1963 — 15 . 9 . 1967 dönemi) İndirimden 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 (*) 

'Toplam 

Aded Yatırım tutarı 
(D (2) 

3 16 280 300 
57 381 '625 799 
40 185 865 104 
42 689 595 744 
47 561 514 960 

189 1 7m '723' 907 

faydalandırılan Aded 
(3) (4) 

10 98Q 074 4 
312 888 867 .13 
!107 381 540 22 
315 21'5 744 27 
303 16'2 032 30 

1 085 628 266 96 

Yatırım tutar 
(5) 

4 896 35 
112 082 32 
96 944 66 

698 948 14 
129 878 77 

1 042 750 25 

(*) 1 . 1 . 1969 - 18 . 9 . 1969 dönemine ait rakamlar. 

933 sayılı Kanunun yürrülüğe girmesiyle teşvik tedbirlerinim daJha etkili olarak uygulanmasının sionucu olarak ö 
kati çeken bir artış görülmektedir. 933 sayılı Kanunun yatırım indirimi ile ilgili bükümlerinin yürürlükte bulundu 
için indirim müracaatı yapılmıştır. Bu projelerin yatırım tutarı (10 570) milyon liraidır. 

İndirim belgesi verilen yatırımlar tutarı (8 321) milyon lira, indirimden faydalanacak miktar ise (yatınım proje 
liradır. 

Buna karşılık redidlolunan projeler tutarı (522) milyon liradan ibarettir. 
933 sayılı Kanunun yatırım inidir$m| ile Ulfili ;b.:üküimlerinin yürürlükte bulunduğu dönemdeki yatırım indfrimi is 

rımların anasektörler itibariyle ayrıntıları tablo (B) dedir. Bu yatırımların takvim yılı itibariyle ayrıntıları tablo 
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Tablo (B) : 15 Eylül 1967 - 25 Ekim 1969 yatırım indirimi istemleri ve belge v 

(Ana Sektörler itibariyle) 

Müracaatlar Belge Verilenler 

İndirimden isti- İndiri 
Sektör Aded Yatırım Tutarı i'adcsi istenen Aded Yatının Tutarı Fayda 

1. Tarım 1 1 615 000 985 000 14 
Madencilik 16 854 940 903 333 376 903 14 827 060 000 314 

3. İmalât 465 8 612 137 392 4 719 084 621 313 6 565 555 068 2 925 
- Doikuma - Giyim 67 554 929 995 427 168 686 38 387 012 760 129 
- Kimya 35 3 072 O O O 496 916 961 961 28 2 949 976 068 926 
- Çimento 12 860 247 222 470 865 188 n 684 276 119 295 
- Demir - Çelik 44 371 507 042 255 586 700 33 233 685 157 124 
- Diğer imalât 307 o o 753 119 637 2 648 502 083 203 2 310 604 964 1 449 
4. İnşaat 3 16 142 350 12 642 250 •— — 
5. Genel Enerji 6 413 596 000 186 172 000 6 413 596 000 168 
6. Turizm 16 305 719 487 219 277 685 6 153 092 506 119 
7. Hizmetler 12 59 016 299 50 841 641 4 50 228 962 17 
8. Ulaştırma 21 307 820 619 221 486 938 20 311 722 764 218 

Toplam 540 10 570 988 050 5 743 867 038 363 8 321 255 390 "3 764 
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Tablo (O): Yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosunla yapılan indirim istemleri ve 

(Yular itibariyle) 

Müracaatlar Belge alanlar 

Aded 
(D 

Yatırım tutarı 
(2) 

Aded 
(3) 

Yatırım tutarı 
(4) 

Aded 
(S) 

1967 
1968 
1969 

(•) 
(•) 

84 
332 
90 

1 832 409 267 
7 061 697 790 
1 067 409 040 

183 
178 

3 701 692 958 
4 611 212 432 

8 
57 
35 

* Toplam L 506 9 961 516 097 367 8 312 905 390 100 

(V 15 . 9 
1 . 1 . 

. 1967 
1969 -

- 31 
30 . 

. 12 . 1967 dönemine ait rakamlar 
9 . 1969 dönemine ait rakamlar 

2.3.2. İthalde alman vergi ve resimlerle ilgili teşvik tedbirleri : 
Yatırımların başlangıç safhasında, finansman imkânlarını kolaylaştırmak, yatırımcının likidite durumunun sarsılm 

ların ucuza mal edilmesini temin etmek maksadiyle, plânlı kalkınma devresine girilmeden önce de Türkiye'de birçok 
belirtilen hükümlerle himaye edilmişlerdir. (Petrol Kanunu, 3339 sayılı Kanun, Karayolları Kanunu, T. Havayolları 

Bu devrede mevcut özel kanunların büyük kısmı kamu yatırımları ve teşekkülleri için getirilmiş olup, özel sektöre 
Selektif ve yol gösterici olmıyan bu tarz uygulamanın millî ekonomimizin düşünülen hedeflere ulaşmasında faz 

Bu düşünce neticesinde genel mail'iyette. bir teşvik uygulamasına giriş olarak yeni bir tedbir getirilmiştir. 
2.3.2.1. İthalde alman vergi ve resimlerin (Damga Resmi hariç) taksitlendirilmesi : 
25.5.1964 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun gümrük mevzuatında iki konuda işlem yapabilmek suretiyle 

esası getirmiştir. 
yatı 

474 sayılı Kanun ile uzun vadeli kalkınma plânlarının hedefleri göz önünde bulundurularak «Yatırım maddesi s 
plân hedeflerine uygun görülecek» eşyanın, gümrük vergileri ile İthalde Alman İstihsal Vergisi, belediyelere ait v 
rını, gümrük hattını aştığı tarihten itibaren en fazla beş eşit taksitle bağlama esası vaz'edilmiştir. 
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Bu teşvik tedbiri muayyen usullere uyularak tekemmül ettirilmektedir. Ve bu teşvik esası, Uzun Va 
sini benimsemek suretiyle teşvik esaslarında bir «Genellik» kaidesi, millî ekonomi yönünden «Ahenk» ge 

474 sayılı Kanunun bu teşvik esasını getirmesinin müspet bir gidiş oluşu yanında, işleyiş şeklinin mü 
lu neticelere güç ulaşıldığı söylenebilir. 

Tatbikatın başlangıcında, gerek taksitlendirme, gerekse nispet değişikliğini inceliyecek komisyonun 
kül etmesi ve «iş» in bu kimselerin asli görevlerinden olmaması keyfiyeti, bu konularda daha mükemmel 
tirmiş ve neticede bu görevler 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle «Yatırımları ve İhracatı Geliştirme v 

25.5.1964 te yürürlüğe girmiş bulunan 474 sayılı Kanunun getirdiği taksitlendirme işleminin Gümrü 
komisyon eliyle yürütüldüğü devrede (25 . 5 . 1964 - 15 Eylül 1967 tarihleri arası, CİF değeri (40 
aült (239 753 544) Tl. Gümrük Vergi ve Resimleri taksitlendirilmiştir. Bu miktarın senelere dağılışı şöyl 

1967 (İlk do-
1965 (Tl.) 1966 (Tl.) kuz ay) (Tl.) 

(1) (2) (3) 

112 860 790 64 020 621 62 872 133 

Bu muamele 15 Eylül 1967 den itibaren «Büro» eliyle jöirütülmüş ve aynı yıl sonuna kadar olan 3,5 
değerinde yatırım malına ait (123 564 148) Tl. Gümrük Vergi ve resimleri taksitlendirilmiştir. 

Muamele haommda görülen bu büyük artış, birikmiş müracaatların kısa zamanda sonuçlandı rılması, 
lenmesi ve taksitlendirme işlemi ile ilgili formalitelerin ortadan kaldırılmasının neticesidir. 

1968 yılı içerisinde 119 firmanın taksitlendirme talebi kabul edilmiştir. Bu miktar kabul ile (1 536 221 
tübeden (209 059 881) Tl. lık vergi ve resim değişik yıllar olarak, taksitlendirilmiştir. 

1969 yılının ilk onibir ayında ise 77 firmanın talebi kabul edilerek (1 073 113 042) Tl. lık yatırım ile 
rettübeden (116 544 014) Tl. lık vergi ve resim taksitlendirilmiştir. 

1964 - 1967 (ilk dokuz aylık) devre ile 30 Kasım 1967 - 30 Eylül 1969 devresi mukayesesi ise şu rakam 

1965 + 1966 + 1967 30 
ilk dokuz ay (Tl.) 30 Ey 

Yatırım tutarı — 3 
CİF değeri 405 085 062 
Taksitlendirilen vergi ve resimler 239 753 544 

Görülen bu artışlar, yatırımları teşvik tedbirlerinin uygulanmasında mevcut bâzı formalite ve muamele 
landırıldığını gösterdiği gibi, teşvik tedbirleri ile yatırımlarda büyük miktarda bir artma sağlandığın 
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15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1969 devresinde ise taksiti endirme konusundaki taleplerin 251 i olumlu mütalâa edilere 
da yatırım projesine ait CİF (906 700 563) Tl. tutarında yatırım malzemesine terettübeden (449 268 036) Tl. lık 
sitlendirikniştir. 

(25 Mayıs 1964 - 15 Eylül 1967) devresi ile (15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1969) devresini mukayese edecek olursak 

25 Mayıs 1964 - 15 Eylül 1967 15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1969 
(1) (2) 

239 753 544 449 263 036 

Bu durum iki senelik tatbikatın üç senelik evvelki tatbikat toplamının iki misli fazla olduğunu göstermekted 
2. 3. 2. 2. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergisi nisbeti ile tarife notlarında değişiklik yapma : 
474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Uzun Vadeli Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde bulundurmak sur 

velinin malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak makisadiyle Gümrük Giriş Ta 
liğin yapılaibilmesıi esası getirilmiştir. 

Niislbet değişikliği konusunda ise«Büro» nun işi devirajdığı tarihten 30 Kasıım 1968 tarihine kadar olan devred 
dedilmiş ve 6 müracaat kabul edilmiştir. 

2. 3. 2. 3. ithalde alınan vergi ve resimler toplamında kısmî veya tam muaflık uygulaması: 
933 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) ben eli ile Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun yatırımlar için 

hammadöler dolayısiyle ithalde alınacak Gümrük Reisimi ve vergileri ile ithalde alman diğer vergi ve resimler topl 
lerine göre 'kısmî yeya tam muaflık ihdası veya (bu vergi ve resimler toplamının kısmen veya tamamen iadesi bir 

Gümrük muaflığı, özel sektörü memleket ekonomisi bakımımdan önem arz eden ithal ikaimesli sağlayıcı, ihraç imk 
Türkiye'ye kendi sahasında yeni teknoloji getiren optü'mal büyüklükteki yatırımlara yöneltmek amacıyla, finansma 
uygulanmaktaydı. 

Özel sektörün plân ilke ve hedeflerine uygun yatırımlara yöneltilmesi ancak rasyonel ve selektif karakterli bi 
ile mümkün olduğundan tam veya kıısımî muafiyet uygulamasımda da liste usulü benimsenmiş ve özel sektöre yol 
kata gidilmişti. Yıllık program kararnamelerinde tesbit edilen IV sayılı liste muafiyet uygulamasında esas alınmı 

'Sektörler ve böigeleraraSı dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, özel sektörün kendine düşen payı yerine 
halde alman vergi ve resimlerdeki muafiyet uygulaması önemli bir rol oynamakta ildi. 

Gümrüklerde tam ve kısmî muaflıktan yararlanmak için yapılan müracaatlarda yatırıma başlanmamış olması 
her türlü harcamalar yatırıma başlama olarak kabul Edilmekteydi. 

Muaflıktan yararlanacak yatırımlarda ayrıca aşağıda gösterilen özelliklerden en az birisi aranmaktaydı. 
1. Kurulacak tesisin kapasitesinin Dünyada mevcut veya kurulmakta olan tesislere göre ekonomik kapasitede 

.2. Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirmesi, 
3. Yan sanayiin gelişim esine büyük ölçüde hlzimet etmesi, 
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4. Anamal, mamul veya yarı mamullerini dünya fiyatlarında imal etme güdüne sahiboılması, 
5. Yatırımın ihracata yönelmesi, yerli hanım akidelerin mamul veya yarı mamul halimde ihraç gücüne 
6. İthalât ikamesi sağlaması. 
Türk sanayiinin muhtelif ekonomik topluluklardalki emsalleri ile rdka'bet ddebileeek güce erişebilmesi 

yatırım harcamasını dhemmi'yetli bir şekilde artıran ithalde alınan Gümrük Vergisi, İstihsal Vergisi, Bele 
Resmi toplamında muafiyet uygulaması 1968 yılında rakamlarla şöyledir: 

30 firmanın (4 773 871 175) Tl. lık tutarı ile ilgili olarak (1 553 933 512) Tl. hk ithal malına terettüb 
resimler toplamının (944 224 926) Tl. lık kısmı muafiyetten faydalandırılmıştır. 

I>u miktar verginin hepsi 1968 yılı Bütçesine yük olarak girmemiştir. (30) projenin yatırım ve ithalât p 
1970 yıllarına dağılmaktadır. 

1 . 1 . 1969 - 25 . 10 . 1969 döneminide belge ile uygulama şöyledir : 
(5 242 662 410) Tl. lık topla'm yatırım tutarlı (85) projenin (2 351 987 '185) Tl. lık ithal odilecdk 

(1 938 982 451) Tl. lık vergi ve resimlerin (1 722 771 694) Tl. lık kısmı muafiyetten faydalanmıştır. Bu m 
1973 ve 1974 yıllarına dağılmaktadır. 

1969 yılı 25 r 10 . 1969 tarihine kadar gecen devrede vâki taleplerin (26) sı reddedilmiştir. 
2.3.2.4. Gümrük Vergi nlisbetiııin sıfır o!larak uygulanması : 
1969 yılı teşvik tedbirleri uygulamasında 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci paragrafına day 

karılmıştır. Bu da Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nisbet ve hadi e tinin, bâzı şartlarla uygulanmak ü 
28 . 10 . 1969 tarih ve 6/12585 sayılı olan bu Kararname ile, 
a) Türk Sanayi Mamullerine dış pazar"!artla, rekabet gücü kazanldırmak. 
b) Yeni imalât teknolojisinin yurda aktarılmasına imkân hazırlamak, 

ıc) Yeni teşebbüslerin dünyada ımevcut ve kurulmakta olan tesislere uygun ekonomik kapasitelerde 
larda tevsiini temin etmek maksadıyla, 

Yapılacak yatırım veya imalâtta uygulanmak ve Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Te 
gede belirtilmek kaydıyla Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen Gümrük Vergi nisbet ve hadleri sıf 

Yukarıda kayıtlı şartları haiz ol mı yan ithalât için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan vergi nisb 
Bu Kararname 28 . 10 . 1969 ile 30 Kasrın 1969 devresinde bir yatırıma uygulanmıştır. Bu uygulama 

resimleri yatırımcı ödememiştir. 

Tak şiflendi ilmenin büro eliyle yürütüldüğü ödemeye ait sektörel şema (Ek : 1) dedir. 
933.2.13 (muafiyet) uygulaması sektörel şema (Kik : 2) dedir. 
Muafiyet uygulamasını kamu ve özel sektör olarak yıllara dağıtım (Ek : 3) idedir. 
Gümrük taksitlendirilmesinin yıllar itibariyle kayıp ve tahsilat durumu (Ek : 4) dedir. 
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15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1969 devresi taksitlendirme durumunun sektörlere güre global görü 

Firma Yatırını Tutarı CİF kıymeti Taksitlend 
Sektörleri Sayısı (Tl.) (Tl.) ve resimler 

(1) (2) (3) 

Gıda Sanayii 15 123 088 144 35 923 395 16 11 
Dokuma - Giyim Sanayii 74 805 177 373 249 682 758 109 66 
Madeni Eşya İmalât Sanayii 20 129 286 517 24 502 429 12 94 
Madencilik 'Sektörü 3 15 636 895 1 631 293 16 
Lâstik Sanayii 6 11 542 871 4 683 531 3 63 
Demir - Çelik, Metalürji 29 245 342 809 43 180 203 20 96 
Orman Ürünleri İşi. San. 3 17 794 494 4 847 971 1 19 
Basım Sanayii 4 6 411 810 4 411 610 1 20 
Kimya Sanayii 25 733 877 933 193 159 207 102 82 
Çimento Sanayii 13 487 965 071 142- 357 788 69 87 
Makina İmalât Sanayii 12 34 310 338 12 940 001 7 00 
Plâstik İşleme Sanayii 80 73 126 152 19 047 295 9 79 
İçki Sanayii 8 212 348 804 38 629 901 22 90 
Karayolu Taşıtları İm. San. 7 18 880 331 11 325 349 5 32 
Enerji Sektörü 4 361 780 174 63 751 405 35 55 
Petrol Ürünleri 'Sanayii 2 2 710 500 1 461 400 94 
Elek. Mak. ve Gereçleri San. 5 109 754 774 12 575 498 6 01 
Ulaştırma Sektörü 1 10 608 800 2 601 422 72 
Demirden Başka Metaller San. 1 33 000 000 7 783 727 4 37 
Cam 2 78 957 000 18 244 380 10 21 
Kâğıt 1 32 032 340 8 806 000 5 01 



40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı — 158 — 

Firma Yatırım Tutarı CİF kıymeti Ta 
Sektörleri Sayısı (Tl.) (Tl.) ve 

(1) (2) (3) 

Pişmiş Kilden gereçler 1 6 000 000 3 268 000 
İnşat Sektörü 2 2 000 000 1 140 000 
Tarım Mafcinaları 1 7 720 915 746 000 

Toplam 251 3 559 354 045 906 700 563 

Not : 1969 Kasım ayında Bakanlar Kurulunca kabul edilen taksitlendirme talebi olmadığından 
almmı§tır. 
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Sektörler itibariyle 30 Eylül 1967 - 25 Ekim 1969 arası gümrüklerde muafiyet uygulam 

Grümrük vergi ve 

SEKTÖRLER 

Kimya Sanayü 
Gemi İnşa Sanayii 
Orman ürünleri 
Kâğıt Sanayii 
Ulaştırma Sanayii 
Elektrik Enerjisi 
Makina İmalât Sanayii 
Gıda Sanayii 
Elektrik Makin a Araç ve 
Gereç Sanayii 
Madenî Eşya Sanayii 
Çelik ve Demirden başka Me
taller Sanayii 
Madencilik 
Taşıt İmalât Sanayii 

Toplam 

Firma Yatırım tutarı CİF kıymeti Muafiy 
sayısı (Tl.) (Tl.) Tutarı (Tl.) nisbeti 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23 3 434 689 772 1 264 013 124 1 300 225 904 70 
38 217 085 894 116 288 276 56 358 847 
8 141 089 839 45 720 353 31 789 286 
3 1 531 419 100 592 602 003 310 169 220 
8 281 967 772 222 226 534 78 214 150 60 - 80 
18 2 212 599 263 925 113 780 644 979 162 60 
2 25 944 090 14 256 291 7 353 511 80 
7 71 283 659 15 850 037 11 633 780 50 

1 10 679 000 2 859 042 1 925 115 
1 621 511 546 735 387 370 

2 1 845 867 000 658 674 900 488 796 601 80 
3 135 657 685 14 550 668 10 763 238 
1 107 629 000 32 896 671 21 683 597 

' 115 10 016 533 585 3 905 598 414 2 984 279 781 
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YILLAR 

1965 
1966 
1967 
1968 

TOPLAM 
Ekim 1969 
(Katî belgelere göre) 
1969 ilk on ay toplamı 

1965, 1966 ile 1967 ve 1968, 1969 ilk on ay 
toplamı 
1969 yılı ilk on ayı ile evvelM senelerden gelen 
tahsilat toplamı 
1969 ilk on ayında verilen katî belgelerden vâki 
vergi kaybı 
Tahsilat ve vergi kaybı hesap durumu 

— 160 — 

1965, 1966, 1967 ve 1968 de yapılan tak sitlendir 

YIL: L A B 

1969 1970 1971 
(D (2) (3) 

18 810 131 18 810 131 
10 670 103 10 670 103 10 670 103 
20 055 523 19 259 579 18 907 241 1 
23 171 471 23 171 471 22 296 117 2 

72 707 228 71 911 284 51 873 461 3 
1 444 561 1 444 561 1 444 561 

14 690 046 14 690 046 14 690 046 1 

87 397 275 86 601 331 66 563 508 5 

87 397 275 

71 566 523 
+ 15 830 752 
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1969 

Muaf vergilerin yıllara dağılımı 

Belge 
Muaf. 
Reis. 

Belge ve 
toplamı 1968 

Kamu 
Özel 

14 
16 

878 
65 

684 114 
540 812 

227 062 499 
49 106 972 

Toplam 30 944 224 926 276 169 471 

Belge 
Muaf. 
Res. 

Belge ve 
toplamı 1969 

Kamu 
Özel 

27 
58 

1 336 
386 

083 771 
687 923 

542 972 112 
275 307 748 

Toplam 85 1 722 771 694 818 279 860 

1969 1970 
Y ı l l a r 

1971 1972 

224 102 170 139 302 136 155 000 000 
15 399 073 1 034 7̂67 

90 000 

239 501 243 140 336 903 155 000 000 90 000 

1970 1971 
Y ı l l a r 

1972 

671 353 363 107 330 581 43 449 '559 
87 220 224 4 718 850 2* 823 925 

758 473 587 112 049 431 46 273 484 

1968 + 1969 (On ay) 

1973 

80 

80 

Muaf. 
Belge Res. 

Kamu 
Özel 

41 
74 

2 214 
452 

Belge ve 
toplamı 1968 

Y ı l l a r 
1969 1970 1971 1972 

767 885 227 062 499 767 074 282 810 555 499 262 330 581 133 449 
228 735 49 106 972 290 706 821 88 254 991 4 718 850 2 823 92 

Topla'm 115 2 606 996 620 276 169 471 1 057 781 103 «98 810 490 267 049: 431 136 273 
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2. 3. 3. Geliştirme ve teşvik fonları : 
Kalkınma Plânı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerine yapı 

tiyaçlarını karşılamak üzere Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair 983 sayılı Kanunun 1 ncıi m 
Ödünç verme şeklinde transferler yapmak amaciyle geliştirme ve teşvik fonları tesis edilebileceği hük 

Kaldıki, yatırımları ve ihracatı geliştirmek amaciyle memleketimizde eskiden beri bâzı fonlar kull 
bütçelere, taallûk ettiği yıllarda sarf edilmek üzere her hangi bir Bakanlık emrine tahsis edilmiş ödenek 
dışında çeşitli kamusal .kuruluşların kaynaklarından yararlanma şelidinde ihdas edilmiş fonlardı. Bu fon 
leri, küçük sanayi siteleri, sanat modelleri satmalma ve dağıtma, turizm, orman koruma ve ağaçlandı 

Bu fonlar yanında belli sektörlerde yapılacak yatırımları ve belli bâzı projeleri finanse etmek: gay 
kredi imkânlarıda geliştirilmişti. Ancak gerek genel ve katma bütçelerden tesis edilmiş fonlardan sağl 
di imkânlarının kullandırılmasında uygulanan faiz, ödemesiz süre, ,vâde ve öz kaynak - kredi ilişkisi 
ahenk sağlanamadığından, bunlardan yeterli şekilde yararlanmak mümkün olmamıştır. 

Ayrıca bu kaynaiklardan sağlanan krediler genellikle uzun vadeli olmadığından, bâzı önemli projeler 
dan çok işletme sermayesi olarak kullanılmıştır. 

İşte bir taraftan geliştirme ve teşvik fonlarından, plânın bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesi de gö 
Plânı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerinde yapılan uygun 
ihtiyaçları karşılanmış, diğer taraftan ihracata yönelen yerli hammaddelere mamul veya yarı mamul h 
ratiflerin ve bunların birliklerinin plân ve yıllık programlarda tesbit edilen hedef ve ilkelere uygım veri 
dalanmıştır. 

Kanunun bu hükmünün uygulanmasına 1968 yılı Genel Bütçesinde 847 milyon liralık ödenek ayrılma 
de de 525 milyon liralık ödenek ayrılmıştı fonların kullanılış esasları ile bu transferlerin hangi aracı ku 
yılların program kararnameleri ile tesbit edilmektedir. 

Geliştirme ve teşvik fonlarının ilk uygulama yîlı olan 1968 de bir taraftan Maliye Bakanlığı ile arac 
imzalanmasında ve aracı kuruluşlar nakit akımında, diğer taraftan tesbit edilen aracı kuruluşlardan b 
bikatı yapmamış olmaları nedeniyle proje kabul ve değerlendirilmesinde bâzı gecikmeler olmuşsa da bu 
ması yapılan fonlar muntazam çalışmaya başlamıştır. 1969 yılında fonlardan yararlanma daha geniş ö 

1969 yılında da Maliye Bakanlığından aracı kuruluşlara para akımında bâzı yavaşlamalar olmuşsa da, 
dırılması 1968 yılma nazaran daha hızlı ve daha fazla olmuştur. Geliştirme ve teşvik fonlarının 1968 b 
bütçe yılının 25 . 10 . 1969 tarihine kadar olan uygulama sonuçları global rakamlar halinde ekli 297 

Bu tablonun tetkikinde de görüleceği üzere 25 Ekim 1969 tarihi itibariyle geliştirme ve teş^k fonl 
1969 yıllarında çeşitli sektörlerdeki cem'an (1.271) milyon Tl. lık yatırım için 399 milyon Tl. tık krcnl 

Geliştirme ve teşvik fonlarından açılan kerdilerle yapılması sağlanan yatırımları şu şekilde özetleme 



40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı — 163 

Tarımsal gelişme fonlarından açılan kredi ile bu sektörde, 172 milyon Tl. lık yatırım teşvik edilmiş ve 48 1 
M2 bahçe, 6 200 ton/yıl kapasiteli fıstık işleme, 6 400 ton/yıl kapasiteli fındık işleme tesisleri ile 123 274 aded k 
büyük baş hayvan, 125 500 aded tavuk beslenmesi, 23 750 M2 kümes ve 32 706 M2 ağıl ve ahır tesisi kurulması sağ 

Sanayi gelişme fonlarından açılan kredilerle; 
— Gıda sanayiinde çeşitli gıda maddeleri üretecek 238 000 ton/yıl kapasiteli 177 milyon Ti. lık yatırım. 
— Ulaştırma depolama sanayiinde 130 aded frigorifik treyler ve çekicisiyle 43 450 ton/yıl kapasiteli soğuk hav 

ton/yıl'kapasiteli zahire sitesi ile ilgili 140 milyon Tl. lık yatırım. 
— Ma'kina imalât sanayiinde bu sektöre 15 milyon Tl. lık kredi ile 35 milyon Tl. lık yatırmı, 
—• Kimya sanayiinde 1..892 milyon liralık yatırım, 
—• Gemi inşa ve gemi inşa tesisleri sanayiinde 17.155 DWT lık muhtelif kuru yük gemisi ile 5.220 DWT luk m 

milyon Tl. lık yatırım, 
— Geliştirme ve teşvik fonları ile desteklenmiştir. 
— Turizmi geliştirme fonlarından açılan 73 milyon liralık kredi ile 7 135 yatak kapasiteli 230 milyon liralık m 

teşvik edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. 
—• Bunun dışında Karadeniz bakır işletmeleı: ve Akdeniz gübre tesisleri gibi büyük projelerde geliştirme ve 

mekteydi. 

Geliştirme ve teşvik fonlarından yapılan tahsisler 

(25 . 10 . 1969 itibariyle) 

Tarımsal gelişme : 
—• Yaş 'meyva ve sebze 
— Tamm ürün, değer. 
—• Hayvancılık 

Proje 
adedi 

Yatırım 
tutarı 

Kredi 
talebi 

Tahsis 
miktarı 

Fiilî 
ödeme 

(5) 

Ödenecek 
miktar 

Öde 

Proje 
adedi 

Yatırım 
tutarı 

Kredi 
talebi 

Tahsis 
miktarı 

Fiilî 
ödeme 

(5) 

Ödenecek 
miktar 196 

(D (2) (3) (4) 

Fiilî 
ödeme 

(5) (6) (7 

10 
3 

449 

9 618 
46 599 

116 538 

7 956 
8 518 

90 782 

4 852 
6 252 

60 822 

1 090 
1 855 

46 101 

5 567 
2 592 

14 719 

11 

Toplam 462 172 755 107 256 71 926 49 048 22 878 11 
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2 . 3 . 4 . Kamu iştiraki: 
'Karma teşebbüslerin kurulmasında amaç özel sektörü büyük projelere yöneltmek ve kurulması yurt ekonom 

büyük tesislerin Hazineye fazla yük olmadan ge rçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Karma teşebbüslerin yurt ekonomisini etki liyecek bir şekilde tatbikatına «Kalkınma Plânın m Uygulanması esa 
nun» 2 nci maddesinin (B) bendinin getirdiği imkânlarla başlanmış fakat Anayasa Mahkemesinin 25 . 10 . 1969 ta 
nunun ilgili maddesinin iptali dolayısiyle bu uy gulama durmuştur. 

1968 ve 1969 yılları programlarının uygulan ması koordinasyonu ve izlenmesine dair 6/913 8 ve 6/10999 sayılı 
şekilde yapılmakta idi. 

Karma teşebbüsler, genellikle özel teşebbüsle rin yönelmediği bölge ve sektölerde belli bir s üre kâr imkânı v 
teşvik etmek gayesiyle yeni bir teknolojinin uygulanması için geniş teşıkilâtlanmaya ihtiyaç duyulan üretim kon 
gari % 10 u halkaı açılması temin edilecek ano nim şirket şeklinde kurulmaktadır. Uygulama dan edinilen tecrüb 
başlarda temin edilmezse bile bilâhara talep beklenilenden de fazla olmaktadır. 

Karma teşebbüslere katılacak özel kişilerin sayısı 5 ten aşağı olmıyacağı gibi bunlardan 5 ortağın katılma payla 
sermayesinin % 49 ndaın ve bir özel kişinin ser m'ayesi toplam sermayenin % 25 nden fazla ola maması şarttır. An 
Sosyal Sigortalar, özel mahiyette sosyal güvenlik kurumları, sermaye şirketleri, kooperatifler veya bunların birlikl 
me sandıkları ve 6224 sayılı Kanundan istifade eden yabancı sermaye müteşebbisleri hakkında uygulanmaz. 

Karma teşebbüslere iştirak payı olarak Genel Bütçeden 1968 yılında 100 milyon Tl. ve 19 69 yılında 140 mi 
olarak 240 milyon Tl. ayrılmış ve sekretörlere d ağılımı yıllıik program kararnamelerine bağlı ( II) sayılı listede g 
ması aşağıda belirtilmiştir. 

1 . Yem Sanayii : 

Türkiye'nin 1970 yılında sanayi yemi ihtiyacının yaklaşık olarak 600 bin ton olacağı göz önünde tutularak m 
yeni tesislerin kurulması İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülmüştür. 
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Karma (teşebbüs sekilinde kurulması olumlu mütalâa edilen yem fabrikaları : 

P rıoje 
Sermaye tutarı Kapasite* Yem sanayini 

Yeri (Bi aı Tl.)' (B. Tl.) (Bin Ton) yıl İşt. Nislb. % 

1. Malatya 2 000 4 33-2 15 4 
2. M'anisa 4 000 8 103 20 2 
3 Maraş 1 500 4 322 10 4 
4. Çorum 2 000 4 322 15 30 
5. Uşaik 2 500 5 500 15 3 
6. Kars 2 000 5 500 15 3 
7. Sivas 2 000 5 500 15 2 
8. Kayseri 5 000 6 000 20 20 
9. Aksaray 2 500 4 750 10 40 

(*) Kayseri ve Aksaray fabrikaları ile ilgili olarak Yem Sanayii Genel Müdürlüğü her bir fabrika için 
yapmıştır. 

Ayrıca (2 500 000) Tl. sermayeli İsparta Yem Fabrikasına Yem Sanayii A. Ş. nin % 30 nishctle iştira 
sayılı listenin uygulanması neticesinde Grenci Bütçeden tahsis edilen (6 675 000) Tl. ile 135 bin ton/yı 
sislere özel sektörüm katkısı 'sağlanmıştır, örneğin Kayseri Yem Fabrikasının sermayesinin 4 milyon lir 
Fabrikasının sermayesinin 1,5 milyon lirası 270 özel şahıs ve kuruluş tarafından karşılanmıştır. Aksi h 
nin tutarı olan (23 500 0O01) Tl. sının tamamen Genel Bütçeden tefriki zaruri olacaktı. 

2. Kimya sanayii : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, Türkiye Kimya Sanayii gelişme yönü ile ithalât ikamesi sanayii 

talebinin ithalât yerine üretimle karşılanması dış ticaret 'açığının azaltılması imkânlannida önemli bir y 
kâğıt sanayiinde kullanılacak yardımcı ve boyar maddelerin yurt içinde üretilmesini sağlamak gayesiy 
ban'k Türk Kimya Sanayii Anonim Şirketi adı altında kurulan teşdbıbüse Sümerbanık % 40 hisseyle kat 

Süımerbamkm iştirak payına 'ait 1 ve 2 nci apeller tutarı olan 12 milyon Tl. (II) sayılı listeden tahs 
İlk bir yatırımın gelişmesi desteklenmiştir. 

Yurdumuzda azotlu ve fosforlu gübre ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle tüketim talep tahmin 
leri üretecek bir tesisin kurulması zorunlu .olmuştur. 
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Akdeniz (Mersin) gübre tesislerimde yılda 594 000 ton armonyum nitrat ve 148 500 ton diamonyum fosfat üre 
dolarlık bir ithalât ikamesi diğer bir deyimle döviz tasarrufu sağlanacaktır. 

Ekonomimize çok yönlü katkı sağlıyan bu tesise % 40 nisbe'tinde iştiraki için Azot Sanayii A.Ş. ne toplam apelle 
(II) sayılı listeden tahsis edilmiş ve böylece (162) milyon Tl, sermayeli, (450) milyon Tl. lık bir yatırımın gerçekle 

3. Metalürji sanayii : 
3. 1. Ekonomik kalkınmamız için gerekli olan yeni kaynakların yaratılması zorunluluğu yer altı servetlerimiz 

bir konu haline getirmiş ve bu sebeple Karadeniz Bakır Kompleksi projesi meydana gelmiştir. Projenin uygulanmas 
ile kurulan şirkete Etibankm % 49 nisbetle iştiraki sağlanmıştır. 

Bu tesiste istihsal edilecek 40 800 ton/yıl % 99 bakırı muhtevi blister 34 230 tonunun ihrace dileceği ve geri ka 
tileceği öngörülmektedir. 

Sadece bakırın ihracında yaklaşık olarak yılda (33 955 000) dolar döviz sağlanacak ve bu tutardan bâzı ithal 
deli düşülünse tesis yurda yılda 29 milyon dolarlık döviz rantresi temin edecektir. 

Ayrıca tesis, 365 000 ton/yıl asit sülfirik 230 000 ton/yıl pirit konsantresi ve 75 000 ton/yıl bakirli pirit cevhe 
Etibank Karadeniz Bakır İşletmelerine iştirakine ait 1 ve 2 nci apel tutarları olan 70 milyon Tl. (II) sayılı listed 

(1 055 311 000) Tl. yatırım tutarında yurt ekonomisi için faydalı bir proje desteklenerek bâzı millî bankaların p 

3. 2. İkinci Beş Yıllık Plân 1972 yılında 100 000 ton çimento - kurşun üretimini öngörmektedir. Bu nedenle 
çimento - kurşun - metal istihsal edecek bir tesisin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 

Üç alternatif halinde yapılan önetütlere göre tesis yılda 40 bin, 60 bin ve 100 bin çinko istihsal edecek ve yatırı 
rak 194 milyon, 238 milyon ve 316 milyon Tl. olacaktır. Tesisi işletmek üzere 120 milyon Tl. sermaye ile kurulan 
nayii A. Ş. ne Etibank % 35 nisbetinde iştirak etmiş ve bu iştirakin 1 nci apel tutarı olan (10 456 250) Tl. (II) 

4. Çimento sanayii : 
İkinci Plân döneminde yurt içi çimento talebinde yıllık ortalama % 15 oranında bir artış olacağı öngörülmekted 
Bu ihtiyaç göz önünde tutularak Çimento Sanayii A. Ş. nin Bolu, Ünye ve Mardin'de kurulmakta olan çimento 

mış ve (II) sayılı listeden toplam alarak (14 250 000) Tl. Çimento Sanayii A. Ş. ne adı geçen şirketlere iştirakle 
tahsis edilmiştir. 

Çimento Sanayii alt sektöründe karma teşebbüs şeklinde kurulan şirketler aşağıda gösterilmiştir : 
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Sermayesi Proje Çimento sanayiinin 1 nci Apele 
Yeri tutarı tutarı 'iştiraki ait tahsis 

Bolu 50 000 000 120 000 000 8 000 000 (•% 16) 2 000 000 
Ünye 50 000 000 120 000 000 24 500 000 (% 49) 6 125 000 
Mardin 50 000 000 120 000 000 24 500 000 (% 49) 6 125 000 

Bolu, Ünye ve Mardin fabrikalarının her birinde yılda 600 000 ton çimento üretilecek ve yaklaşık ol 
Çimento sanayiinde (II) sayılı listenin tatbiki ile yatırılan ek kapasite 1 800,00 ton yıl olmuş vo top 

tesisin meydana gelmesi ve özel sektörün dle bu tesislere katkısı sağlanmıştır. 

Kısaca : 
a) Karma teşebbüs kurulması İle ilgili (II) sayılı listeden ımuhtellif sektörlere 1968 ve 1969 yularında 

Tl. tahsis yapılmıştır. 
b) Adı geçen 16 kuruluştan 9 u yem sanayiine, 3 ü çimento sanayiine, 1 i kimya sanayiine, 2 si metalü 

yiine aittir. 

c) Adı geçen kuruluşun toplam sermaye tutarları (815 500 000) Tl. dır. Böylece global rakamlarl 
sisi ile (815) milyon Tl. sermayeli 2 milyar 26 milyon liralık yatırım tutarında Türkiye ekonomisi için 
mesi sağlanmıştır. 

1968 -> 1969 yıllarında karıma teşebbüs kurulması öngörülen sektörlerle ilgili (II) sayılı listeden yap 
tabloda gösterilmiiştiir. 
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1968 - 1969 yıllarında II sayılı listeden yapılan tahsislere sağlanan yatırımlar 

TABLO : 
İştira 

Proje adedi Proje tutarı İştirak tutarı tah 

Sektör (i) (2) (3) (4) (5 

Yem 9 23 500 000 48 329 000 6 675 000 6 67 
Çimento 3 150 000 000 360 000 000 57 000 000 14 25 
Akdeniz gübre 1 162 000 000 450 000 000 64 800 000 64 80 
Karadeniz bakır 1 300 000 000 1 055 311 000 147 000 000 70 00 
Çinko - kursun metal 1 120 000 000 250 000 000 41 825 000 10 45 
Basf 1 60 000 000 100 000 000 24 000 000 12 00 

Toplam 16 815 500 000 - 2 263 640 000 341 300 000 178 18 

2.3.5 Döviz kolaylıkları : 

a) «Özel sektör kotası» ndan döviz tahsisi; 
b) Dış kredi tahsisleri (Proje kredileri) 
Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar için özel sektör yatırım kotasından d 

da belirtilen esaslara uygulanacaktır. 
Yatırım kotalarından ve dış kredi tahsislerinden yapılacak: döviz tahsislerinde, 1970 programında geliştirilmes 

ve üretim kollarıyla ilgili projeler yararlanabil ccektir. 

200 bin doların üzerindeki döviz talepleriyle ilgili yatırım projeleri tetkike alınmadan önce, projenin plâna 
kında Devlet Plânlama Teşkilâtının olumlu mütalâası alınır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, bu mütalâasını, önceden teşvik belgesi vermek suretiyle izah edebilir. 
Döviz ihtiyacı 200 bin doların üzerinde olmamakla beraber sabit yatırım tutarı 5 milyon liranın üstünde olduğu 

lere döviz tahsisi bakımından öncelik tanınır. 
Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun olaraik dı§ kaynaklardan sağlanacak döviz kredilerinin yatırım p 

kuruluşlar yukarda belirtilen hususlara uyacaklardır. 
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2.3.6 Teşvik belgesi sistemi: 
Özel sektör yatırımlarında müteşebbisi çeşitli teşvik tedbirlerinden faydalanmak maksadiyle mütea 

kurtarmak ve faydalanabilmesi mümkün (olan her türlü teşvik tedbirlerinden haberdar edebilmek mak 
rilmiştir. 

îyi bir pnoje değerlendirilmesi için /gerekli bütün bilgileri ihtiva edecelk şekilde hazırlanan projeleri 
diğer aracı kuruluşlarca Devlet Plânlama Teşkilâtının resmî görüşü 'olarak dikkate almacalk ve yatırım 
tında gerçekleşmesi halinde istifade edebileceği teşivik tedbirleriyle yatırım kotası dövizlerinden ve döv 
ni belirtecektir. 

25 Ekim 1969 tarihine kadar verilen teşvik belgeleri ile ilgili bilgiler tablo ( ) da verilmiştir. 
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Tablo : 24 Ekim 1969 a kadar verilen teşvik belgeleri ile ilgili projelerin sektörel dağılımı 

Tam kapasitede Tam kapasite 
Toplam yatırım Dış gereği net katkısı senelik üreti 

1 000 TL 1 000 $ 1 000 TL tutarı 1 000 

1968 1969 1968 16969 1968 1969 1968 196 

( i) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Gıda Sanayii 133 987 165 340 5 035 3 004 164 422 78 400 260 122 2 
Dokuma ve Giyim Sanayii 167 255 215 406 7 535 8 019 105 500 134 000 276 000 3 
Orman Ürün. İşi. San. 8 000 113 880 317 4 754 2 740 76 321 14 600 1 
Kâğıt Sanayii 70 649 380 130 1 840 10 917 19 200 184 000 70 000 3 
Basım Sanayii 6 500 4 998 307 300 7 426 5 768 36 000 
Lâstik İşi. Sanayii 6 500 88 291 203 1 751 16 206 31 700 75 760 1 
Kimya Sanayii 500 847 154 770 23 329 5 641 142 160 95 000 382 060 2 
Petrol Ürünleri Sanayii — • 11 558 — 790 — 4 000 — 
Çimento Sanayii 91 770 265 076 2 554 7 441 50 651 69 733 109 400 2 
Cam Sanayii 46 285 151 545 1 200 5 320 14 384 109 000 41 736 1 
Demir ve Çelik Sanayii 4 173 — 468 — 25 700 — 38 660 
Demirden başka me
taller Sanayii 68 182 1 007 848 2 216 36 979 37 532 608 000 85 750 8 
Madenî Eşya İmal. Sa
nayii 28 908 109 979 2 486 4 354 33 150 48 761 94 500 1 
Mıakina İmalât Sanayii 133 431 91 172 6 177 2 665 61 500 53 450 227 600 1 
Tarım alet ve makinaları • — 17 373 — • 156 —- 7 100 —. 
Elektrik Mak. Cih. ve Ban. 
Malzeme Sanayii —. 11 171 —. 291 —. 6 500 — 
Gemi İnş. Sanayii 22 365 — 1 044 — 5 344 — 18 603 

Toplam 1 348 852 2 878 537 54 711 92 382 605 915 1 511 733 1 730 791 3 1 

Not : 1969 fiyatlariyle 
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3. özel yaJbancı sermayenin teşviki : 
özel yabancı sermayenin teşvikinde prensipler : 
933 sayılı Kanun - 6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin g 

kilâtına vermekle ekonominin tümünü plânlıyan, özel sektör yatırımlarının teşviki konusunda aiktif müşa 
sermaye müracaatlarımın da gereken çabukluk ve yetki ile inıcelenmesi ve karara bağlanmasını temin etm 
katında karşılaşılan ımühim bir müşıkilât, yabancı müteşebbislere muhatap devamlı ve yetkili bir organın 
dır. 

933 sayılı Kanunun tatbikata girişinden beri Devlet Plânlama Teşkilâtı yabancı müteşebbislere, memlek 
lunmak için müşavirlik yapmakta veya yapılan teşebbüslerin Türk ekonomisine yararlı hale getirilmesin 

özel yabancı sermaye, dış alemden ülkemize döviz gücü de olan bir kaynak transferi kadar, sahibolduğ 
rübe - organizasyon ve teşebbüs gücü ile Tünk ekonomisinin kapalı ekonomiden açık ekonomiye intikalin 
araç telâkki edilmektedir. Bu yüzden 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun genıel esprisi kay 
şebbüsleri teşvik edilmeye devam edilecektir. 

, Yabancı sermayeli teşebbüslerin ileri teknik, bilgi, üstün tecrübe ve geniş bir organizasyon gerektiren, 
özel teşebbüsünce ele alınmıyan, daha çok yatırım ve ara mallar üreten temel ve stratejik dallarına, bun 
öncelik verilen ve üretimin ihracata yönelmiş sahalara, turizm sektörüne kaydırılmasına çalışılmaktadır. 

Genellikle uzun süreli bir ithal ikamesi veya emin bir ihracat imkânı getirmiyen, tüketim malı üretim 
zaman müspet etki yapacak büyük çaplı bir ihraç imkânı getirmiyen lüks tüketim malı üreten sanayi dal 
girişlerine ve genişlemelerine müsaade olunmam aktadır. 

6224 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnamelerde : 
(1) Yabancı sermayeli teşebbüslerin yatırımlarının kuruluş, ikmal ve tevsi safhalarında nasıl finanse 

finansman kaynaklarının (döviz ve Tünk parası kredi olarak) 6224 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmü 
tedir. 

(2) Yatırım programının kararnamelerde tesbiti suretiyle de teşebbüsün gerçekleşmesi konusu disiplin 
(3) Yatırımın tabi olacağı özel şartlar, göstereceği teşvikler kararnamelerde tereddütleri kaldırıcı n 
(4) Memleketimizde faaliyette buluınmak üzere müsaade almış olmakla beraber, şimdiye kadar f 

teşebbüsünü yerli sermayerdarlara devretmiş müsaade kararnamelerinde verilen müddetler içinde teşebbüs 
göstermemiş olanların müsaadeleri geri alınmaktadır. 

Kısmen faaliyete geçmiş olmakla beraber sermaye ve kredilerinin tamamını, henüz getirmemiş olan 
tamamında faaliyete geçmemiş olan firmalara b elirli müddetler tanınarak teşebbüslerini tamam lamaları 

Kararnamelerimde müddet tâyin edilen teşebbüsler ile teşebbüslerini tamamlamaları için keındilbrıine belirli mü 
leri takibeıdilmektedi'r. Böylece bir konunun zayıf bir teşebbüsle kapatılması ciddî bir teşebbüsle gerçekleşme 
durulması temin edilmek istenmektedir. 
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Belirli şartlarla gerçekleşmesi «Memleketin iktisadi inkişafına» yararlı olacağı tesbit edilen teşebbüslerin bnı şa 
linde müsaadelerin iptali ve tashihi temin edil inektedir. Bu esas içinde 1968 de 61 aded, 19 69 da ise 33 aded k 

(5) Son yılda yabancı sermayeli teşebbüslerin eğiliminin yeni büyük projelere veya tevsi yoliyle projeler 
dığı görülmektedir. 

1969 yılı program dönemi içinde, Türkiye'de faaliyette bulunmak için yapılan yatırım müracaatları toplam 
dir. Müracaatları uygun görülüp kabul edile n yabancı sermayeli yatırımlar toplamı 2,0 milyar Tl. dır. Bu y 
içinde Türkiye'ye gelecek dış para değeri 10 0 milyon dolar üzerinde bulunmaktadır. 
' Bu yatırımlar genellikle imalât sanayii sek töründe olup bilhassa endüstri anamalları ima 1 eden tesislerdir. 

(6)' Yabancı sermayeli yatırımların ölçüsün de devamlı bir artış görülmektedir. 1951 - 196 6 devresinde müs 
1,4 milyar Tl. ve bunlarnı sayısı 300 ün üzerindedir. 1967 yıilı müsaadelerinin yatırını tutarı ise 800 milyonun ü 
değeri 25 milyon TL, 1968 yılı müsaadeleri is e 900 milyon Tl. sına yakın olup ortalama proj e değeri 48 milyon 
lında ise 2 milyar Tl. ya yaklaşan yatırım tu tarmda ortalama proje değeri 55 milyon Tl. sın a erişmiştir. 

Müsaade edilen yabancı sermayede olduğu gibi fiilen gelen yabancı sermayede de son yıllarda önemli değişikl 
nemindeki müsaade ve fiil'en gelenlerin değerleri e sas alınırsa, 1951 - 1965 arasında müsaade de 2.7 7 fiilen gelende 
müsaade de 5.36 fiilen gelende ise 8.52 defa bi r artış görülmektedir. 

1951 - 1968 devresinde yabancı sermayeli kuruluşların esas şirketlerine yaptıkları kâr transferleri getirdikleri 
bir kazancın da altında bulunmaktadır. 
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IV - D. P. T. BÜTÇESİ : 
A) D. P. T. nın 1963 - 1969 yılları itibariyle 'bütçelerinin seyri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 yılından 1969 yılma kadar olan bütçe ödenekleri aşağıda gösteiikniştir 

1963 Malî yılı 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bütçe 
Bölüm Ödeneğin çeşidi rakamı 

12.000 Personel giderleri 5 531 882 
13.000 Yönetim giderleri 541 701 
14.000 Hiz'met güderleri 250 000 
15.000 Kuram giderleri 343 000 
16.000 Çeşitli giderler 

Yekûn 

10 002 Çeşitli giderler 

Yekûn 6 '676 585 

(Â/3) sermaye teşki l ve transfer1 harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

10 000 
2 000 

Vekıın 
(A/ l ) 
(A/3) 

12 001 
6 67'ff 585 

12 001 

(A/ l + A/3) 6 688 586 

Bölüm 

1964 ma 

(A/ l ) Cari h 

Ödeneğin çe 

12:000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kura'm giderleri 
16.000 •Çeşitli gideri er 

(A/3) sermaye teşkili ve 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

.er 
^rler 
n 

(A/ 
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1905 malî yılı 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bütçe 
Bölüm ödeneğin çeşidi ödeneği 

12.000 Personel giderleri 5 832 258 
13.000 Yönetim giderleri '658 300 
14.000 Hizmet giderleri 300 002 
1*5.000 Kıırum giderleri 276 000 
16.000 Çeşitli giderler 25 002 
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Yekûn 7 091 562 
(A/3) sermaye teşkilî ve transfer» harcamaları 

34.000 Mali transferler 2 
35.000 Sosyal transferler 10 000 
316.000 Bıorc (Memeleri 2 000 

Yekûn 12 002 
(A/ l ) 7 091 562 
(A/3) 12 002 

(A/l +: A/3) 7 103 564 

1966 malî yılı 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel 'güderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kuru'nı giderleri 
16.000 Çeşiitli güderler 

Yekûn 
(A/3) sermaye tteşkil ve transfer 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Biorrt Ödemeleri 

Yekûn 
(A/l ) 
(A/3) 

(A/l +i A/3) 
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1967 malî yıl* 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm ödeneğin çeşidi 

12.000 Penseme! giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

rakamı 

7 931 823 
680 100 
300 002 
200 000 
145 000 

Yekûn 9 256 925 

(A/3) sermaye teşkili! ve1 transfer* harcamaları 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödeımeleri 

1 
23 100 
2 000 

Yekûn 
(A/ l ) 
(A/3) 

25 101 
9 256 925 

25 101 

Yekûnlar toplamı 9 282 026 

1068 malî 

(A / l ) Cari ha 

Bölüm ödeneğin çeş 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
'14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum gide rl eri 
16.000 Oe'şii'tli giderler 

(A/2)yatırım harcamalar 

24.000 Etüt ve proje gide 
23.000 Makina, teçhizat 

alımları ve onarım 

(A/3) sermaye teşkili ve 

34.000 Malî transferler 
35.000 (Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/l)car i h 
(A/2) y 

(A/3) ısermaye 

transfer ha 

(A/ l +1 A/2 
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Bölüm 
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19Ö9 malî yılı 
(A / l ) Cari harcamalar 

Ödeneğin çeşidi ödeneği 

12.000 Personel giderleri 11 765 840 
13.000 Yönetim giderleri 1 960 325 
14.000 Hizmetliler giderleri 57 003 
15.000 Kuruta güderleri 142 506 
16.000 Çeşitli giderler 823 650 

Yekûn 14 749 324 
(A/2) yatırım harcamaları (Kalkınma, fonu) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 49 600 000 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 400 000 

Yekûn' 150 000 000 
(A/3) sermaye teşkil: ve transfer* harcamaları 

34.000 Malî transferler 30 000 001 
35.000 Sosyal- transferler 25 000 
36.000 Borç ödemeleri 2 000 

Yekûn 30 027 001 
(A/J) cari harcamalar 14 749 '324 

(A/2) yatırımlar 50 000 000 
(A/3) sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları 30 027 001 

(A/l + A/2 + A/3) 94 776 325 
B) 1969 YILI BÜTÇE UYGULAMASI : 

a) Cari harcamalar : 

1969 yılı Bütçesi cari harcamalar ödenek tutarı (14 749 324) liradan Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan % 
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nin tenzilinden sonra kalan' (13 274 324) Tl. ödenekten 30 Kasım 1969 itibariyle (9 602 185) lirası har 
'tamamına yaıkm bir kısmının harcanacağı düşünölmektedir. 

Bu meyanda maaş ve ücret tertiplerindeki (".deneklerden münhal kadrolar sebebi ile tasarruf sağ 
personel ücreti ile ilgili (7 880 000) liralık ödeneğin harcama seyrine göre tamamen harcanabileceği d 

Bunum yanında hizmetle ilgili yurt içi ve yurt dışı yolluklar kesimi harcamaları bütçe ödeneğini tam 
eek bir görünüştedir. 

Yakacak alımları ödeneğinden merkez binasının ısıtma giderlerinin Dışişleri Bakanlığınca karşılanm 
rülmektedir. 

Harcama imkân ve zorlukları sebebiyle de Uluslararası yurt dışı ve yurt içi toplantı giderlerinden 
beraber diğer tertiplerdeki ödeneklerin normal şekilde harcanabileceği tahmin edilmektedir. 

Netice itibariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı 1969 yılı cari Bütçe ödeneğinin ihtiyaca kâfi gelebileceğ 
yıldan çok daha düşük bir seviyede kalacağı düşünülebilir. 

b) Yatırım harcamaları : 
II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Sektörlerde gelişmenin genel görünüşü» başlığı altında 147 No 

tablosunda 1968 - 1972 devresinde (400 000 000) Tl. lik (Kalkınma fonu) gösterilmiş ve 298 nci sayfa 5 
maya yönelmiş sınai araştırma, projecilik ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi zorunludur. Bu ned 
yiinde gelişmeyi hızlandıracak nitelikte teknolojik ve işletmecilik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
naklarından desteklenmesi kararlaştırılmıştır, özellikle bu amaçla ve diğer ekonomik teknolojik gelişme 
1972 arasında kamu kaynaklarından (400 000 000) tutarında bir «Kalkınma fonunun» tesis edileceği ö 
Bütçesinin yatırım harcamaları bölümünde mütalâa edilecek bu fonun kullanılış usulleri yıllık progra 

1968 ve 1969 yılı programlarının uygulan/ması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının özel projelerle i 
söz konusu edilen araştırmalar için 5 yıllık devre ödeneği (400 000 000) Tl. den 1968 yılı için (40 000 
Tl. DPT Bütçesinin 21.111 nci «Etüt ve proje giderleri» maddesine ve 1969 yılı için de (50 000 000) T 
Tl. 1969 yılı Bütçesinin aynı maddesine konulmuştur. 

1970 yılı Bütçesi ile de (70 000 000) Tl. ödenek ve bunun (59 100 000) Tl. si aynı maddeye konulm 
Yapılan ve yapılmakta olan araştırmaların listesi ilişikte takdim edilmiştir. 
1968 yılı Bütçesinden ilk tatbikat yılı olması ^ebehıiyle ancak (28 853 563) Tl. si 1969 yılı Bütçesin 

va sözleşmeli personel ve yollukları hariç (25 450 000) Tl. harcanmıştır. 
1969 yılında mezkûr maddeden 30 Kasım 1969 a kadar girişilen taahhütler tu tan ise (40 825 893 

lar borçları için aktarılan (2 074 653) lira tenzil edilirse kalan (41 525 347) Tl. ödeneğimiz olduğuna 
melerle ödeneğin ihtiyaca kâfi gelımiyeceği düşünülmektedir. 

Sözleşmeli ve teknik personel ücretleri maddesindeki (5 000 000) Tl. ödeneğin aylık ödemeler itiba 
mektedir. 9 aylık harcama tutarı (3 760 000) Tl. dır. 



40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı 179 

'Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu tertibindeıki (1 000 000) Tl. den (965 000) Tl. si harcanmış (35 000) 
yaca kâfi gelmiyeceği düşünülmektedir. 

Yatırım tertip]erindeki bu yetersizliğin 1969 yılı Bütçemiz içinde yapılacak aktarmalarla karşılanması düşünülm 

İşin adı 

1968 yılında aktedilen sözleşmelere ait cetvel 

Taahhüt tutarı 

Konusu 

1. Econemist fert. 
2. Littoni 
3. Ayyıldız 

4. Metağ 

5. E. İ. E. İ. 

5. a) E. İ. E. İ. 

6. Betohttel Framce 
7. Cheımical öons. öoor. 
8. oheımical Cons. Coor. 
9. N. D. Lea 

10. Tempo; 
11. Econıoımist İnttelliğenee 

12. B. R. G. M. 
13. Stolberg 
14. Trundle 
15. Alaçam 
16. Basıca 
17. Cevdet Kösemen 
18. Mim Kollektif 

Tabiî gazdan kimyevi madde imali 
Küçük Menderes havzası etüdü 
Dökümhaneler Fortginıg Tesisleri Fiz. 
Etüdü 
Zamantı Bölgesi çıinko kurşun etüdü 
Zamantı Bölgesi çinko kurşun rezevr 

. sondajı 
Zamantı Bölgesi çinlko kurşun rezevr 
sondajı 
Irak'tan Türkiye'ye tabiî gaz nakli 
Türkiye'de Furfural imali 
Türkiye'de Bor on imali 
Basra Akdeniz arası ulaştırma etüdü 
Güney - Doğu'da sermaye yatırım imk. 
araştırılması 
Türlk Gıda Sanayiinde Yatınım imkân
larının araştırılması 
Yeraltı Suyu Geliştirme Projesi 
Zanmaınıtı Projesi Oinıko, Kurşun Etüdü 
Otomotiv Endüstrisi 
Türkiye'de Asbest Sahalarınım Etüdü 
Taze Meyve ve Sebzelerin ihracı 
Basınçlı Kaplar Kazanlar 
Demir - Çelik 

1968 1969 1970 

650 000 
1 362 000 

429 120 
3 500 000 3 900 000 3 300 000 

3 500 000 

500 000 
2 338 100 
317 800 
794 500 
890 200 

1 498 200 

670 004 
796 166 

1 321 200 1 066 900 590 200 
381 360 
-536 051 663 949 
520 397 
40 000 
60 000 
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İsin adı 

19. Mim Kollektif 
20. A. Rumeli - S. Gökçe 
21. Seda 
22. Del - Monte 

23. Tuğrul Aıusay. 
24. C. N. Hanrood 
25. Ayyıldız 
26. Mustafa Saibri Sözeri 

27. Rıüçıham Işık 
28. Mustafa Tosun 

29. Mustafa Rensizbulut 
30. Nunkut İnan 
31. . Metag 
32. Alaçamı 
33. Kudret Mavitan 
34. Şada 

35. Tünkiyel Şeker Eabrikaları 
41. Tubitak 
36. Kenara. Bulutoğlu 

37. Hüseyin Yeğin 
38. Dilek İnşaat 

39. Porf. Şakir Berki 
40. Mustafa Renıksizbulut 
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Taahhüt tutarı 

Konusu 1968 1969 

Otomotiv Enst. Araştırması 
Yüksek Gerilim İzalâtör. 
Türkiye'nin Gfıübre İhtiyacı 
Konserve Sanayiinin Geliş. 

Anonim Şirketlerele ilgili Araştırma 
Otomotiv Endüstrisi 
Demir ve Çelik Araştırması 
îmam Hatip Okulları ile İlgili Araş
tırana 
Yenii Açılaoak Üniversiteler 
Proje Plânlaması Hk. Kitabın DPT ye 
Devri 
1967 İthalatının Dağılımı 
Kooperatifçilik Araştırması 
Banaz ve Gebze Cıva Sahalarının Etüdü 
Türkye'ıde Mermer Sahalarının etüdü 
Helikopter ve Küçük Uçak İmali 
Türkiye'de Hayvan Yemi İhtiyacının 
Tesbiti 
Türkiye'de Hayvancılığın Geliştiril. 
Fen Lisesli Programımın Uygulanması 
Sanayide Maliyet Unsuru Vasıtalı Ver
giler ve Bunların Optimal Dağı. 

Yaş Meyve Sebze İhracını Geliştirme 
İstatistiki Donelerin Koımpuıtere Akta
rılması 
Toprak Hukukunun İncelenmesi 
1967 Yılı İthalâtının Kullanış Yerine 
Göre Dağılımı 

20 000 
15 000 
100 000 
90 800 363 200 
26 020 
213 380 
512 195 341 463 

9 000 
15 000 

10 000 
15 000 
5 000 

250 000 300 000 
2 025 000 2 475 000 

60 000 140 000 

175 000 
2 500 000 5 000 000 
1 160 000 1 200 000 

128 000 
60 000 

6 750 
15 000 

25 000 



40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı — 181 — 

İşin adı Konusu 

42. Bochfce-FMC 
43. Ayhan Şenymva 
44. Sainı Kendir 

45. Ayyıldız 
46. E. 1. E. 1. 
47. Enısıa 

48. Prof. Orhan Tuna 

49. Hüseyin Karaca 

50. B. Nail Asaf 

51. Cheımico 
52. Mr. Ole Hehveg 

53. Teifesetr 

54. Ayydldız 

55. Öheımico 

56. Metaıg 

57. Metag 

Taahhüt tutarı 

1%8 1969 

4 378 000 
6 150 

1 000 
175 000 

4 200 000 

245 000 

55 000 

6 300 

4 500 
423 128 

2 270 000 
5<68 560 

717 800 

1 438 40O 

1970 

Çukurova Bölgesel Kalkınma Plânı 
İhracat Kredisi Sigortası 
İstatistiM Güvenirlik Eşiği Fizibilite 
Etüdü 1 UUU 
Forginıg Pres Tesisleri Fizibilite Etüdü 175 000 
Zamantı Böl. Sondaj 
KOD Memleketlerinde Hid. Su Tür. 
Fizibi. Etüdü 
Türkiye'de Toplu İş Sözleşmelerinin 
Tesirleri 
Elektronik Hesap Merkekzinde Proje. 
Değerlen. 
Kıbrıs'a Mütervveecilh İhracat ve Kıb
rıs'tan. İthalât 4 500 
Bandırmada Boraks Borik Asit 
Türkiye'nin Güney Sahillerinin' Kal
kınması 

İzmir İstikşafı Ulaşım Etüdü 
A. B. D. ye yapılacak ihracatın araş
tırılması 717 800 
Türkiye'nin 10 yıllık petrol ürünleri
nin arz ve talep etüdü 
Türkiye'de Bakır Zuhurlarının Fizib. 
Etüdü 1971 Sonuna kadar aylık fatura ile 

ödenecektir. 
Türkiye'de Nikel Zuhurlarımın Fizibi
lite Etüdü 1971 Sonuna kadar aylık fatura ile 

ödenecektir. 
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Taahıhüt tutarı 

İşin. adı 

58. Tümaş 

59. Hasan Ekinci 

60. Sand - B 

61. Kep Ticaret 

62. Saıim Budin 

63. Esi 
64. Tüdaş 

65. Alaçam 
66. Sema 

67. Ayhan Çilinigiroğlu 

68. Cıva İşletmeleri A. 

Konusu 

Türkiye Genel Gübre, Genel Cam, Yaş 
Meyve ve Sebze, Nakliyesi Elektronik 

İşlemi Etütleri 

Güney Akdeniz Sahil Şeridi Üzerinde 
Sondaj ve Jeolojik Etüt 
Mardin Sürt Bölgesinde Asfiltit De-
pozitelerinin İşletmesi 
Şirnak ve Harbolit Asfaltit Zuhurla
rının Pire Fizibilite Etüdü 
Zamantı Çakıl Pınar Galerisinin Açıl 
ması 
Altım Araştırması 
Türlkiye'de Taze Meyve ve Sebze İh
racatının Geliştirilmesi 
Asbest Maden Tesis ve Fizibilite Etüdü 
Türkiye'de Tekstil Sanayiinde Stok 
Kontrol Problemi Çözüm Yolunun Sü-
menbanfk Tekstil Sanayinin Tatbiki 

1969 

425 000 

1970 

300 000 1 700 00 

115 000 

Türkiye'de Gıda Maddeleri İhracatının 
Geliştiril. 10 000 30 000 
Cıva Yataklarınsın Araniması Halen malî külfeti yoktur. 

71 456 

40 000 

25 000 200 000 
373 000 

60 000 
933 000 2 381 520 

c) Sermaye teşkili ve trasfer harcamaları: 

Bu ödenekten (6 000 000) Şeker Şirketine, (5 000 000) Tl. Elektrik îşleri Etüt' İdaresine ayrıca Dev 
dürlükleri bütçeleri ile turizmin .geliştirilmesi ile ilgili 18 . 9 . 1969 tarihli Kararname gereğince Devlet 
düşünülmektedir. 
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B) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKLÂTINTN 1970 MALÎ YILI BÜTÇE TEKLİFİ : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 yılı Bütçesi cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 
camaları (A/2) işaretli cetvelde .gösterilmiş olup, (71 000 000) lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları içi 
gösterildiği üzere (30 031 161) lira ki, toplam olarak (118 129 307) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 

Bölüm 

1969 1970 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Fazlası Eksiği 

12.000 11 765 840 13 558 488 2 426 208 033 560 
13.000 1 960 325 2 209 000 271 550 22 875 
14.000 57 003 85 003 28 000 
15.000 142 506 2125 005 82 499 
16.000 823 650 920 650 273 7 50 176 750 

Töpllam 14 749 324 10 998 146 3 082 007 833 185 

1969 

(A/2) Yatırım harcamaları 

1970 Fazlası Eksiği 

21.000 49 »600 000 70 000 000 20 400 000 
23.000 400 000 1 100 000 700 OOO 

Toplam 50 OOO 000 71 100 000 21 100 000 

34.000 
35.000 
36.000 

30 000 001 
25 000 

2 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve trasfer harcamaları 

30 000 001 
129 160 

2 000 
4 160 

Toplam 30 '027 001 30 031 161 4 1 6 0 
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(A/ l ) Cari harcamalar : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1970 yılı cari harcamalar ödeneği (16 998 146) lira .olup, 1969 yılının 
(2 248 812) lira fazlasıdır. Artış nispeti % 15, 26dir. 

Bu artışın (1 756 000) lirası artan iş hacmi ve 933 Sayılı Kanunun teşkilâta yüklediği (görevlerin en 
ve 6/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sö.-leışmeli personel ücretlerinde % 20 oranında yapılabilec 
ihtiyacını telâfi etmek amacı ile konulmıııştur. 

Antalya, Muğla ve İzmir illerinde kurulacak 3 bölge personelinin ücretlerinin ödenmesi maksadiyle 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

6434 sayılı T. C Emekli Sandığı Kanununun 14, 34, 3/8 ve 39 ncu maddelerine ıgıöre yapılan ödeme 
için madde ödeneği (96 360) lira artış göstermiştir. 

Teşkilât olarak duyulan ihtiyaç dolayısiyle 12.920 «özel ihtisas komisyonları ve araştırma ekipleri y 
(126 000) liralık ödenek teklif edilmiştir 

Artan iş hacmine paralel olarak su, temizlik, aydınlatma, yayın1 v.s. yeni hizmete giren taşıtlar ve 
liralık bir artış müşahade olunmuştur. 

Kararnameye göre kurulacak turistik bölgelerdeki merkezî mahallî 3 bölıge teşkilâtı ihtiyacını karşıl 
lira artırılarak (226 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Duş memleketlerde yabancı sermayeyi teşvik; yıllık programların artırılması maksadiyle açılacak d 
maddeye (250 000) lira konulmuştur. 

Artmakta olan i§ hacmini belirtmek maksadiyle teşkilâtın gelen ve giden evrak sayısındaki artışı be 

Gelen evrak sayısı Griden evrak sayısı 

1967 yılı tamamen 11 623 5 4318 
1068 yılı tamamen 19 426 10 264 
1969 (15 . 10 . 1909 a kadar) 19 306 12 705 
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Bu tempo ile 1969 sonuna kadar gelen evrak % 33 artışla 25 141, giden evrakın da % 65 artışla 16 940 a bal 
Buna mütenazır olarak da; 

1968 - 1969 mukayeseli personel durumu 
31.10.1968 31.10.1969 

Durum Aded Aded 

Müsteşarlık 
(Başbakanlık dâhil) 19 38 
Genel Sekreterlik 142 173 
î. P. D. 83 90 
S. P. D. 56 71 
K. D. 77 78 
T. U. D. 65 94 

442 544 
(A/2) Yatırım harcamaları : 

1970 yılında 933 sayılı Kanun gereğince girişilecek araştırma, etüt ve projeler için geçen yıldan (21 100 000) lir 
teklif edilmiştir. 

Bu ödenek bütçe tekniği dolayısiyle aşağıdaki şekilde bir ayırıma tabi tutulmuştur : 

Etüt ve projeler için 
Teknik ve sözleşmeli personel ücretleri 
Teknik ve sözleşmeli personel yolluğu 

59 100 000 
9 300 000 
1 600 000 

Toplam 70 000 000 Kalkınma Fonu 
Makiria ve teçhizat ve taşıt alımları ve onarım
ları 1 100 000 
(Kalkınma Fonu dışında mütalâa edilmiştir.) 

Toplam 71 100 000 

(A/3) ıSermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1970 bütçesi de 1969 yılı Bütçesinin aynı olarak (ihracatı geliştirme program ve projeleri için) (30 000 000) liralı 

dir. 
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Bahis konusu ödenek ihracatımızı teşvik ve geliştirme gayesine matuf faaliyetleri olan genel ve ka 
den doğacak ihtiyaçlarım karşılamak, pazarlama ve ihracatı teşvik için önem verilen diğer konularda 
bütçelerinin ilgili veya yeniden açılacak tertiplerine aktarılmak üzere konulmuştur. 

Ayrıca aynı maksatlarla Kamu Teşebbüsleri ve İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak öde meler d 
Diğer transfer tertiplerinde her hangi bir artış yoktur. Ancak 1970 bütçesinin önemli bir özellik taş 

Beş Yıllık Plân çalışmalarına girişilmesi zorunlu ğudur. 
Plân çalışmaları : Özellikle, millî ve uluslararası malî teşekküller temsilcileri, yerli ve yabancı ünive 

şilerin iştirakiyle muhtelif kollokyum toplantı ve çalışmalarını zorunlu kıldığı gibi ayrıca özel ihtisa 
teşkilini gerekli kılmaktadır. 

Tabiatiyle teknik ve sekreterya seviyesinde yürütülecek bu faaliyetler, normal bütçe harcamaların 
Yine bu yıl içinde Doğu - Anadolu Bölgesinin kalkınması için esasları 1970 programında açıklanan 

lecek yerlerinde özel plân çalışmalarına girişilecektir. 
Yukarda izah edilen faaliyetler de nazara alı nırsa Devlet Plânlama Teşkilâtının 1970 yılı Büt çe tekl 

yılı program hedeflerine uygun ve muvazi olarak hazırlandığı gibi samimi ve mümkün olduğu nis 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

V - TEKLİF VE TEMENNİLER : 
1. 933 sayılı Kanunun bâzı (maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması 'sebeb 

tırımlarının, ihracatın ve döviz kazandırıcı muamelelerin gelişme hızını azaltmış bulunmaktadır. 
Bu boşluğu biran önce dol durabilmek ve yatırımların ve ihracatın gelişme hızındaki bu düşmeyi bert 

nının uygulanması esaslarına dair Kanun» un iptal edilen maddelerinin yerine yeni bükümler getirilme 
kün olan en kısa zamanda kurulup faaliyete geçmesinin sağlanması elzem görülmektedir. 

2. 1969 yılı Bütçe Kaınununa bağlı (R) işaretli cetvelin 21.112 nci (Teknik ve sözleşmeli personel ü 
Teşkilâtının teknik ve sözleşmeli personellinin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluğu da bu tertipten 
bağlı (R) formülünden çıkarılmıştır. 

I I neti Beş Yıllık Plân döneminde yukarıda tafsilen izaih edildiği üzere tesis edilen ve Devlet Plânl 
(400 000 000) Tl. kalkınma fonumdan her yıl bütçesine konulacak ödenelklerle yapılacak araştırma, 
sözleşmeli personelin yapacağı yurt içi seyahatler yanında ilişik listede görüleceği üzere yabancı firma 
çalışmalarım yerinde görülmesi, incelenmesi ve takibi yanında bilfiil çalışmalara katkıda bulunmak üzere; 
tadır. 

Kaldı ki yurt içi seyahatler yatırım maliyetine girerken yurt dışı seyahatlerin yatırımcı maliyeti dı 
derinin cari tertiplerden yapılması (R) formülünün başlık hükmüne de aykırıdır 

Diğer taraftan mezkûr formül sadece Teşkilâtımızı ilgilendirmekte ve bir özellik göstermekte ise de 
likle yalnız Teşkilâtlımız bütçesinde mevcuttur. 
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Bu iıtıilbarla Kalkınma Fonu projeleri ile ilgili olarak yatırımda yer alan Teşkilât elemanlarının gerek iç ve gere 
yılında olduğu gibi 1970 de de mezkûr tertipten karşılanması için 1969 formül izahatımın aynen muhafazası temen 

Olmadığı talkdirde Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe tdklifiınin 21113 ncü «Teknik ve sözleşmeli personel geçici 
ki (1 600 000) Tl. ödenekten (1000 000) lirasının 12855 nci «Sözleşmeli persoınel yurt dışı geçici görev yolluğu» m 
12815 nci «Sözleşmeli personel geçici göreıv yolluğu» maddesine aktarılması hakkındaki önergemizin kabulünü arz v 

3. Bu raporumuzun ilgili kısımlarında da açıklandığı gibi Teşkilâtım sözleşmeli personel istihdamına yetki ver 
lar arasında zikredilen 340 sayılı Kanun gereğince kanunun neşrinden bugüne kadar sözleşmeli personel istihdam ed 
mekler bu şekilde istihdam edilen personel ücretlerine ödenmişti. 

Ancak 1969 yılında 1968 ve 1969 yılı 340 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen sözleşmeli personel ücretleri Sa 
nusu olmuştur. 

Bu sebeple 7 yıldan beri devam eden tatbikata bir açıklık vermek maskadiyle 1970 malî yılı bütçe tasarısına ba 
leşmeli personel ile ilgili 'açıklamasına 340 sayılı Kanun gereğince istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerini 
kında bir hüküm ilâvesi gerekmekte ve aynı hükmün 1969 (E) farmülüne de konulması zaruri ve temenniye şayan 

4. 1970 yılı bütçe tasarısına bağlı (II) formülünün «sözleşmeli personel ücretleri» maddesi ile ilgili açıklamasın 
cek personelin ücret ve her türlü istihkaklarının Maliye Bakanlığının müspet mütalâası alınmak suretiyle Bakanla 
hükmü ilâve edilmiştir. 

Sözleşmeli personelin ne surette istihdam edileceği ilgili kanunlarında belirtilmektedir. Kanunun Bakanlar Ku 
yaptığı hallerde bu yola gidilmekte, böyle bir hüküm bulunmaıdığı ahvalde kanuna göre personel istihdamına doğr 
bulunmaktadır. Binaenaleyh ilgili kanunun da Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığına atıf yapılmayan hallerde d 
Maliye Bakanlığınca tesbitine ve Balkanlar Kurulu kararma lüzum olmıyacağı aşikârdır. Aksi ha İde kanun hüküm 
cak ve formalite güçlükleri ve zaman kaybı teşkilâtları müşkül duruma sokabilecektir. 

Bu itibarla mezkûr (R) formülüne «ilgili kanun hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile» ibaresinin eklenmesi hak 
sırasında takdim edeceğimiz önergenin nazarı itibara alınmasını teklif ve temenni ederiz. 

5. 933 sayılı Kanun ve muhtelif kararnamelerle teşkilâta tahmil edilen görevlerin günden güne artması nedeni 
miş bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtının, evrak, arşiv, dokümantasyon ve koordinasyon hizmetlerinin haberleşme 
giderlerini, zaman ve personel israfını önlemek ma'ksadiyle Başbakanlık ve Devlet Plânlama Teşkilâtım, içine alacak 
ne kendini daha ziyade hissettirmektedir. Biran önce böyle bir projenin geliştirilip gerçekleştirme yoluna gidilm 
let Plânlama Teşkilâtı bütçe raportörlerinin temennisinin tekrarına lüzum ve zaruret görülmektedir. 
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Yayın No. Yayının adı 

738 

745/SPD : 181 
748 
749 
750 
751 
752 
758/TITD : 3 
769/KD : 60 
770 
771/KD : 61 
772/KD : 62 
773/TUD : 4 
797/KD : 71 
794/KD : 70 
805/TUD : 7 
806/TUD : 8 
807/KD : 36 
746/İPD : 266 
747/KD : 46 
750 
753/ED : 48 
754/İPD : 267 
755/KD : 49 

756/İPD : 268 

VI. Devlet Plânlama Teşkilâtı 1969 yılı yayınları listesi 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1969 yılı matbaa baskısı yayınlar listesi 

İhracat plânlaması çalışmaları, memleket ve madde etütleri, 
I I 
iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı üye memleketleri ve Finandiya 
Toplu İş Sözleşmesi düzeninin iktisadi ve sosyal tesisleri önaraştırma raporu 
1969 yılı programı 
1969 programı icra plânı 
1969 genel ve katma bütçe, döner sermaye, İktisadi Devlet Teşekülleri yatırımları 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı köye ve köylüye neler getiriyor? ((Broşür) 
Second Five Year Development Plân 1968 - 1972 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esasları 
İmalât sanayiinde eğilimler sayı : 9 
Plânla kalkman Türkiye 1968 - 1972 (Broşür) 
Yıllık uygulama raporu hazırlana el kitabı (Yıllık uygulama raporu modeli) 
Kalkman Türkiye (Rakamlarla 1923 - 1968) 
Yatırımların ve ihracatın teşvik ve uygulama esasları (1969 programına göre hazırlanmış 
Doğu Bloku ülkeleri ile ekonomik işbirliği hakkında tetkik raporu II nci kısım 
Grafiklerle ekonomik göstergeler 
Yüksek Plânlama Kurulunca kabul edilen iktisadi politika kararları 
'(İngilizce) 
İmalât Sanayiinde eğilimler sayı : 10 
AET - Yunanistan ilişkileri 
Türkiye'de Balıkçılık ekonomisi 
1969 yılı programı Ek. l / a - l / b - l / c - l / d yatırım projeleri 
Kamu kuruluşları araştırma, plânlama ve koordinasyon birimleri telefon rehberi 
İmalât Sanayiinde rekabet gücü ve maliyetlerin yapısı hizmete özel 
1968 yılı özel sektör yatırım anketi sonuçlarının ışığı altında imalât sanayii yatırımlar 
periyotlarla izlenmesi ile ilgili çalışma 
Türkiye'nin madencilik politikası ve zamantı projeleri 
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Yayın No. 

757/KD : 50 

759/KD : 51 
760/ED : 52 
761/KD : 53 
762/KD •. 54 
763/KD : 55 
764/KD : .56 
766/KD : 58 
767/KD : 59 
768/İPD.-.269 
774/KD : 63 
775/KD : 64 
776/İPD : 270 
'778/TUD : 5 
780/KD r 66 
781/İPD : 271 
782/KD : 67 
783/lPD : 272 

784/TUD : 6 

785/SPD : 183 

786/İBD : 273 
787/KD : 68 
788/tPD : 274 
789 
790 
791/KD : 69 

Yayının adı 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yıllık programları uygulamasının izlenmesiyle ilgili dönem rapo 
açıklama 
Az gelişmiş ülkelerin millî plânlamalarmdaki hareket araştırması 
Konsorsium'da Türkiye İktisadi Devlet Teşekküllerinizin malî durumu Tercüme - gizli 
Plânlama metotları usulleri ve plân uygulaması 
Objektif şartlar ve benimsenmiş plânlama şekilleri arasındaki ilişki üzerinde uygun plânlama pro 
Lâtin Amerika'da kalkınma istikrar politikaları, bâzı problemler 
Japonya'da ekonomik plânların ve bütçe düzenlemesinin rolü 
Plân uygulamasında ilerlemenin rapor edilmesi ve değerlendirilmesi metodları üzerinde mülâhazal 
Koordinasyon 'Dairesi Başkanlığının çalışma programı 
Küçük sanayi ve el sanatları 
Kalkınma Plânı İkinci Beş Yıl 1968 - 1972 - 1968 yılı III ncü ve VI ncü dönem uygulama raporu h 
ıDış proje kredileri 
Tarım kredisi sorusu 
Yabancı sermaye şubesince kullanılacak formlar (Türkçe, İngilizce, Fnnsızca, Almanca) 
Denizcilik İBankası T. A. O. Genel Müdürlük Teşkilât incelemesi 
The Perspective For Machine - Building Industriec 
Başlıca ekonomik göstergeler (Aylık - yıllık) 1967 - 1973 
Millî ekonominin uzun vadeli gelişme ve sanayileşme Perspektifleri 
Bir marka tahlil (1972 - 1982) 

Bölüm : 1 - II 
Report on Export Prospects For. Fresh Fruit and Vegetabls form Türkey and Recommendation 
tionprogramme 
Kooperatifçilik sorunları araştırması 

Cilt : I - II A - II B - II 
Türk İmalât (Sanayiinin yapısı ve etkenliği uzun vadeli sanayileşme çalışmaları No. 9 
Başlıca ekonomik göstergeler (aylık ve yıllık) (1958 - 1967) 
1970 programı hazırlıklarına başlarken 
Yapılabilirken raporları çalışmaların analıatlar] (İmalât sanayii) 
Türkiye'de sülfirik asid üretimi 
1968 yılı tedbirleri uygulama raporu 
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Yayın No. 

792/ÎPD : 275 
795/İPD : 276 
796/İPD : 277 
798/KD : 72 
799/KD : 73 
800/KD : 74 
801/ÎPD : 278 
803/İPD : 279 
804/KD : 75 

808/KD : 77 

809/KD : 78 
810/KD : 79 
812/KD : 81 
813/KD : 82 
817/İPD : 280 
818/KD : 83 
821/SPD : 188 
823/İPD : 282 
824/İPD : 283 
825/KD : 85 
828 

829 
830/SPD : 191 

Yayının adı 

Ödemeler dengesinde görünmiyen işlemler 
Mükerrer sigorta (Reasürans) inhisar sorunu 
Türk banka sisteminin iştirakçilik uygulaması 
İmalât sanayii eğilim anketi sonuçlarından yararlanarak yapılan bir inceleme 
İmalât sanayiindeki Özel sektör kuruluşlarının dağılımı (Bölgeler ve işçd grupları itiba 
1968 yılı uygulama raporu Bölüm : I - I I 
Ortak Pazar ülkelerinde para değeri politikaları (Bu politikayı yürüten kuruluşlar ve 
Banka kredi sisteminde gelişmenin hızlandırılması ile ilgili not 
Bakanlıklar, araştırma, plânlama ve koordinasyon birimleri tip yönetmeliği 

1969 yılı programı I nci dönem ( 1 . 1 . 1969 - 31 . 3 . 1969) iktisadi Devlet Teşekkülleri 
gerçekleşme durumu 
Zirai mücadele ilâç fiyatları 
Dış proje kredileri kullanım ve temini safhalarında karşılaşılan güçlükler alınması gere 
Tek düzen muhasebe sisteminin Azot Sanayii T. A. §. pilot uygulama raporu 
1969 yılı programı 30 Haziran 1969 tarihine göre kamu kuruluşları yatırım harcamaların 
Ortak Pazar ülkeleri sermaye akışı esasları ve sermaye piyasaları 
Türkiye'de Balıkçılık idaresinin geliştirilmesi balıkçılığın Devletçe teşvik imkânları ha 
1970 yılma girerken bölgelere genel bir bakış Cilt : I - II - III 
Buğday fiyatını etkiliyen faktörlerde taban fiyatın değiştirilmesini veya aynen korunmas 
Sanayi üretim endeksi (Temel yıl 1967) 
Tekel sigaralarında kâr meksimizasyonu üzerinde ekonometrik deneme 
1970 yılı programı 

Cilt : I - I I - II A - I I I B - III C - IY - 1 - VI 
1970 yılı programı Ek l / a - l / b yatırım projeleri 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ilk ve ortaöğretim eğitim kademeleri i 
cı tahminleri 
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Tablo : II 
Fiilî kadro durumu 

Baremli 
(D) cetveli hizmetli 
(E) cetveli hizmetli 
Sözleşmeli 

1968 1969 

42 
69 
2 

321 

45 
82 
2 

418 

Yekûn 434 447 

Kadrolarm daireler itibariyle dağılım 

196 

Müsteşarlık 
IPD 
SPD 
KD 
TUD 
G-enel Sekreterlik 

1 
8 
5 
7 
6 

13 

Yekûn 43 

Yıllar itibariyle teşkilâtta çalışan personel durumu 
Tablo : III 

P) (E) Araştırma 
Yıl Baremli cetveli cetveli Sözleşmeli Yevmiyeli fonu Top 
(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 

1960 17 3 2 , __ __ 
1961 28 13 2 6 26 — 
1962 40 25 2 4 49 — 1 
1963 38 26 2 6 37 — 1 
1964 41 28 — 50 — — 1 
1965 36 35 — 127 —. 20 2 
1966 43 45 — 151 .— — 2 
1967 45 52 — 207 — — 3 
1968 42 69 2 321 — — 4 
1969 45 82 2 418 — — 5 
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Tablo : 4 

m 

Daireler 

1 

0 

Müsteşarlık 1 1 

Genel Sekreterlik — 1 
İ P D — —, 
S P D — — 
K D —. — 
T U D — • — 

Yekûn 

— 192 — 

Teknik ve idari personelin daireler itibariyle dağılımı 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel üc

retleri 
12.262 Bölge pl'ânl'aiması ve pilot projeler sözleş

meli personel ücreti 
(Sözleşmeli personel ücretleri toplamı1: 

9 881 000) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 765 840 

1 173 391 

1 173 390 

8 742 382 

805 680 
56 700 

1 

7 880 000 

1 

823 240 

5 400 
1 200 
2 000 
20 000 
128 640 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

13 558 488 

800 001 

800 000 

1 
10 743 561 

797 760 
64 800 

1 

9 456 000 

425 000 

959 600 

5 400 
1 200 
2 000 
60 000 
225 000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1.2.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 99 sayılı Kanun gereğince verilen ödenek

ler 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

281 000 

6 000 

275 000 
639 826 

2 375 
28 500 

1 
71 250 

9 500 
95 000 

206 000 

6 000 

200 000 
568 326 

2 375 
25 000 

1 
100 000 

5 000 
125 000 

666 000 666 000 

100 000 100 000 

6 000 6 000 

950 950 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(Yurt içi yollukları toplamı : 258 326) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 118 750 
12.855 Sözleşmeli personel: yurt dışı geçici görev 

yolluğu 38 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 85 500 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 95 000 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 95 000 

(Yurt dışı yolluklar toplamı : 310 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 1 

12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler perso
neli yolluğu 1 

12.920 özel ihtisas komisyonları ve araştırma 
ekipleri yollukları 
YÖNETİM GİDERLERİ 1 960 325 

GENEL YÖNETIMLE ILGILÎ ALIM-

LAR Kesim toplamı 814 625 

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 

47 500 
28 500 
166 250 
427 500 
118 750 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

30 000 

60 000 

50 000 
50 000 
120 000 

175 000 

50 000 

125 000 
2 209 000 

838 000 

50 000 
30 000 
180 000 
450 000 
100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinüı ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BÖLGE PLÂNLAMASI VE PİLOT BÖL
GE PROJELER GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri1 

15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.414 Kira bedeli 
15.416 Mal'zeme alim ve giderleri' 
15.419 Diğer alım ve giderler 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

9 500 10 000 

1 1 

47 501 75 001 

47 500 75 000 
1 1 
. 142 506 225 005 

142 506 225 005 

142 501 225 000 
1 1 
1 1 
1 1 ^ 
1 1 
1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TANITMA GİDERLERİ Kesim toplamı 

16.310 Plân ve yıllık programların tanıtma ve 
uygulama giderleri 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt i'çi toplantilan giiderl'eri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 MaJkina ve teçhizat onarımı 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

823 650 

427 500 700 000 

427 500 450 000 
250 000 

332 500 160 000 

190 000 100 000 

142 500 60 000 

25 650 25 650 

19 000 19 000 
6 650 6 650 

38 000 35 000 

23 750 
14 250 

25 000 
10 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
iölı'ım Madde, ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 11 765 840 13 558 488 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 960 325 2 209 000 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 57 003 85 003 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 142 506 225 005 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 823 650 920 650 

CARÎ MARCAMALAR TOPLAMI 14 749 324 16' 998 146 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

KALKINMA FONU Kesim toplamı 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik ve sözleşmeli personel ücretleri 
21.113 Teknik ve sözleşmeli personel geçici görev 

yollukları 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

49 600 000 

70 000 000 49 600 000 70 000 000 

43 600 000 
5 000 000 

59 100 000 
9 300 000 

1, 000 000 1 600 000 

400 000 

1 100 000 400 000 1 100 000 

300 000 
100 000 

500 000 
600 000 

49 600 000 

400 000 

50 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 30 000 001 30 000 001 

34.110 İhracatı ve turizmi geliştirme program ve 
projeleri için genel ve katma bütçeli ida
reler ile, kamu teşebbüslerine yapılacak 
aktarma ve ödemeler 30 000 000 30 000 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 25 000 29 160 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Yardımlaşma Sanldığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak 
üzere) 25 000 29 160 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 2 000 2 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

0 Geçen yıllar borçları 
36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 

yıllar borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bolümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetç e 
Madde Bölüm toplaımı Madde B 

Lira Lira Lira 

2 000 2 000 

2 000 

500 
1 500 

30 000 001 

25 000 
2 000 

30 027 001 
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Rapor 

Bütçe Plân Karma Komisyonu Sayın Başikanlığına 

Danıştay, Anayasamızın yargı bölümlünün 140 ncı maddesinde görev ve yetkileri tâyin ve tesbit edilm 
Anayasamızın 140 ncı maddesi hükmüne göre Danıştay, Kanunların başka, idari yargı uloreiierine bır 

olar'ak üst derece idare nrahkeımesi olup uyuşimaKİıkları ve dâvaları göıimek ve çözüm lemelvle, Bakanlar 
hakkında düşü nicel erini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartname ve sözleşmelerini incelemekle v 
raalk'Ja görevlidir. Aynı madde Danıştay'ın 'kuruluşu, işleyişi, yargulamıa usulleri, mensuplarının nitelikler 
lık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovıışturîın'ası yapılıma'sı ve .disiplin, cezası uyg 
ğıitnsızlığı ve hâkimlik teminatı esasilarına göre kanunla; düzenleneceğini öngörmüştür. Anayasanın bu hü 
ol . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 521 sayılı Danıştay Kanunu ile yerine getirilmiş 'bulunmaktadır 

Hizmetin niteliği, yerime getirme sekli ve gelişmesi 

521 sayılı Kanunla son şeklini alan Danıştay,9 u idari (dâvalara ve 3 ü idari işlere bakanı daireler olmak 
re ilişkin idari uyuşimazlıklar ve görevler 1, 2, 3 ncü dairelerde, idari uyuşmazlıklar ve dâvalar :is>e 4, 5, 6 
rülmektedir. Kanun idari dâvalara 'bakan dairelerle idari işlere bakan dairelerin görevlerini ayrı ayrı tâ 
rumu ve işleyiş tarzı hakkında acık bir fikir edi nclbilımek için 521 sayılı Kanunun kabulünden evvelki yıll 
çıkan iş miktarları üzerinde durmanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz 

A)i Dâva dairelerine gelen ve çıkan işleri : 

G-eçen 
Yılı yiMan. devin Geleni 

1962 49 112 34 813 
1963 51 654 35 302 
1964i 51 284 32 152 
1965 49 542 28 430 
1966 50 164 34 024 
1967 39 354 29 003' 
1968 27 876 32 502 
1969 26 055 32 750 

Çikam 

32 27(0 
35 672 
m 894 
27 808 
44 832 
40 481 
34 323 
28 553 

Gelecek 
yıla devreden1 

51 654 
51 284 
49 5412 
50 164 
39 354 
27 876 
26 055 
30 252 

1969 raikamları Aralık ayı başına 'kaıdar olan 11 aylıik durumu gösıtermeiktedir. 
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B) İdari dairelere gelen ve çıkan işler : 

Geçeıi 'Gelecek 
Yılı yıldan devir Gelen Çıkan yıla devreden 

1962 544 8 167 8 168 543 
1963 543 4 215 4 406 163 
1964 1 163 3 850 3 832 181 
1969 181 4 528 4 506 136 
19(66 136 3 935 3 949 71 
1961 71 3 235 2 935 371 
1968 371 3 606 3 561 416 
1969 416 2 568 3 291' 693 

1969 rakamları Aralık ayı başına kadar olan 11 aylık durumu göstermektedir. 
Yukarıya çıkarılan iş duruımumun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 521 sayılı Danıştay Kanununun kabulü 

lerin faaliyete geçımeleri ıstonucu her yıl gelen iş miktarı ayniyetini muhafaza etmekle 'beraber bilhassa 1966 ye 19 
her yıl çıkan işte lonibin cayarında bir fazlalık olduğu ve geçen yıllardan devreden biriıkmiş işlerin önemli miktar 
1968 yılında bu artışın bir duraklamaya inkılâp ettiği müşahede edünıiştir. Kanaatımızca bu duraklamanın biris 
üzere iki sebebi mevcuttur. 

A) Bünyevi se'b'ep : Anayasamızum 140 ncı maddesinin birinci fıkrası; Danıştay'ın., Kanunların (başka idari 
konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mahkemesi olduğunu kalbul eitimiştir. Anayasamızın ıbu hükmü 
lerin kurulması lüzum ve zaruretlerine işaret etmiş bulunmaktadır. Halen memlekeltifmizde ilk derece idari mahkemele 
(bulunan 'her türlü idari dâva ve her çeşit idari isler ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmekte ve bu h 
tihat mahkemesi olması lâzılmigelen Danıştayın işlerini 'bugünkü kadro ile bile karşılanması mümkün olmıyacaik 
dır. Bu itibarla Danıştayın verimli bir yüksek mahkpıme halinde çalışabilmesini tcıminen ilk derece idari mahkeme 
vel gerçekleştirilmesini zaruri görmekteyiz. Yaptığımız incelemeden anladığımıza göre ibu konuda Danıştay Başkanl 
tasarı haızırlanıp Hükümete sevk edilmiş tasarı 'hakkında bakanlıkların görüşü alındıktan) sonra tasarı tekrar Dan 
tir. Bu tasarının, gelen mütalâalar göz önünde bulundurulmak suretiyle biran önce bir revizyona tafbi tutularak Me 
nunlaştırılmasında çok 'büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

B) Geçici selbep : Bu bina konusudur. Danıştayın kifayetsiz olan eski 'binası yıkılarak yerine yenisinin yapılma 
miştir. Danıştay halen yıllığı ('600 00O) liradan kiralanmış (bulunan Kurtuluş semtinde bir binada vazife görmektedir. 
rak yapılmış ve Danıştayın (maksadına uygun olarak kullanılması mümkün olmıyan bir tesistir. Bina gerek semt ve 
mete uygun değildir. Bu bal verime menfi bakımdan önemli derecede tesir icra etmektedir. Bu itibarla başlantaış bu 
ikmali için gerekli gayretin sarf edilmesinin yerinde olacağına bilhassa işaret etmek isteriz. 
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Yatırım, harcamaları 

Yatırım harcamaları Ibölümüne istifade edilmesi gayri'kalbil hale gelmiş bulunan Başkanlık arabasının 
('55 000) lira tahsisat konulmuş bulunmaktadır. Verilen izahata göre konulmuş olan bu tahsisatla Başkanlı 
arabanım satmalın ması mümkün olmadığından bu tahsisatın artırılraasmn lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
'Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünde memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımd 

(100 050) lira aynen muhafaza edilmiş olup, bu bölüme yeniden ilâve edilen (41 199) lira geçen yıl borçların 
(17 600) lirası telefon ve elektrik parası olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine ve ('22 599) lirası ise tahsi 
cenaze masraflarından doğan borca aittir. Ve bir zaruretin icabıdır. 

Geçen yıl bütçe uygulaması 
'Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tam bir tasarruf zihniyeti ile h 

nek harcamaları yerindedir. Kadrolarda hizmeti aksatacak bir açık yoktur. Ek ödenek alınmamış ve aktar 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 
!l. İncelenen 1970 yılı Danıştay Bütçe tasarısı Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine uyg 

mi tasarrufa riayet edilmek suretiyle teklif edilmiştir. 
2. inşa edilmekte olan Danıştay binasının tahsisat Danıştay Bütçesinde değil, Bayındırlık Bakanlığı B 
3. Konulan ödemek fiilî kadroya yeterli olarak konulmuştur. Açık maaşı ödenmemektedir. Kadrosuz i 

lar hizmetle ahenklidir. Kadro şişkinliği mevcut değildir. Ancak raportörlerin iyi yetiştirilımeleri ve icabı 
tutulmaları ve bu şekilde mesleke daha faydalı bir eleman haline gelmeleri bakımından bugün sadece iş ihtiy 
takviye ve artırılmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

4. Hizmeti aksatmıyacak bir tasarruf bahis konusu değildir. 
'5. (L) cetveline alınmış ve serbest bırakılmak istenen kadro mevcut değildir. 
6. (D) cetveline yeniden 6 kadro ilâve edilmiştir. Bunlardan 1 adedi (450) liralık şoför, 1 adedi (40 

liralık daktilo ve 2 adedi (350) şer liralık yemekhane hizmetlisine taallûk etmekte olup bu ilâve hikmetin ic 
intibak terfileri sağlanmak üzere 7 kadro da bir üst derece için değişiklik yapılmış olup, bu da bir zarure 

7. Geçici görevler 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur ve aynı şekilde önümüzdeki yıl tatb 
8. Ek görevle doldurulan kadro mevcut değildir. 
9. Yabancı uzman istihdam edilmemektedir. 
10. 4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleketlere gönderilmiş kimse yoktur. 
11. Döşeme, demirlbaş ödeneklerinin harcanmasından yersiz bir harcamaya rastlanmamıştır. 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı1 Kanlım gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
1.2.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.590 521 sayılı Kanun gereğince veriTen tazmi

natlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı di likramiyesi 

7 242 273 

1 025 460 

707 319 

50 000 
5 000 
15 000 
110 000 
527 319 

269 400 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

13 110 712 

7 242 274 7 553 679 

7 553 678 

1 

l 134 000 

1 476 000 

55 000 
5 000 
15 000 
160 000 

1 241 000 

269 400 

3 000 3 000 
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ÖDENEKLER 
12.730 521 sayılı Kanun gereğince verilen öde

nekler 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 14 900) 

II - Yurt dışı yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 90 589) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 BaSılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri1 
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197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

3 747 520 3 814 320 

115 739 105 489 

1 900 
9 500 

1 900 
8 000 

4 750 5 000 

19 000 
80 589 

1 118 088 

10 000 
80 589 

1 121 08 

343 838 336 080 

71 250 70 00O 
61 750 65 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği Hükümetç e 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

9 500 

14 274 135 

9 000 

13 110 712 
1 118 088 

32 035 
13 300 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

23.612 Taşıt alımları 55 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 
1970 y 

1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 100 050 100 050 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Birik
tirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yar
dım.) 100 050 100 050 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

1 40 200 

1 40 200 

1 
17 600 
22 600 

100 050 
1 

100 050 
40 200 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 100 051 140 250 







16 — Devlet istatistik Enstitüsü — 216 — 

RAPOR 

Karma Bütçe ve Plân Kamisyıonu Başkanlığına 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 malî yılı Bütçe tasarısı ile ilgili mahallinde yapılmış incelemeleri 
mistir : 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
1. Plânlı kalkınma uygulamamızda önemli bir mesafe aldığımız 1970 yılı arifesinde, istatistik hizmetl 

yetiniz önünde tekrar teşrihine ihtiyaç bulunmadığı inancındayız. 
Ekonomik ve sosyal hemen her sahada daha çok, daha ayrıntılı ve daha güvenilir istatistik bilgiler 

istatistik ihzar ve istimalinin önem ve değerinin her geçen gün artan bir seyir içinde yine her kuruluş 
sendiği artık açik bir gerçek olarak ortadadır. tstatistiksiz bir şey yapılamıyaeağı realitesi, Devlet İst 
çok başarılı hizmet yapar hale getirmek için mümkün olan bütün tedbirlerin alınması zorunluğunu biz 

'Kalkınmanın başlıca ölçüsü olarak kabul edilen gelir artışının, kullanılışının ve kişi başına dağılım 
terli ve güvenilir istatistik verilere ilişkin olduğu, keza tarım, sanayi, ticaret, maliye, adalet, turizm; 
isabetli kararın aynı ölçüde istatistik neticelere muhtaç bulunduğu ve veriler yeterli ve güvenilir olma 
miden beklenilen sonuca erişmek imkânının bulunmadığı da keza bilinen bir gerçektir. 

2. Bu noktada, şu müşahade ve kanaatimizi samimiyetle ifade etmek isteriz : 
Yüksek malûmları olduğu üzere, istatistik hizmeti, bilimsel mahiyeti icabı, gerek teorik hazırlıklarınd 

kat, titizlik ve ehliyete muhtacolan bir hizmettir: hazırlıkları lüzum süren uygulamadan sonra 'verileri 
zaman ve emeği gerektirir, ama buna mukabil istatistiğin değeri, onun güvenilirliğine ve zamanında, y 
rin en kısa zamanda istifadeye arz edilmesindedir. 

İstatistiğin bünyesinde mevcudolan bu çelişİK yapısal karaktere rağmen, ileri memleketlerin sahib 
den beklenen hizmetleri çok elverişli şartların sağlanması suretiyle ve bittabi başarı ile ifa etmektedir 

26 . 2 . 1926 tarih ve 3517 sayılı Kararname ile kurulan İstatistik Umum Müdürlüğünün reorganize 
ve 53 sayılı Kanunla vüout bulmuş olan bugünkü Devlet İstatistik Enstitüsü karşımıza, işte bu gerçeği 
lerle ilerliyen ve her geçen gün daha iyi ve modern metotlarla daha güvenilir temel istatistik neticeler 
ve bunu aynı imkânlara ve şartlara sahibolmamasma rağmen başarması ayrıca şayanı takdir görülmek 

İkinci Beş Yıllık Plânın, içinde bulunduğumuz ikinci uygulama yılında, Enstitünün kendisinden isten 
tirme konusunda gösterdiği büyük gayret ve plân gereklerinin yerine getirilmiş ve ilgili Devlet daireler 
lanmış ve tedbirlerin kendi dışındaki sebeplerle neticeye bağlanamamış bir ilki konu hariç diğerlerinde 
de Beş Yıllık iç çalışma programı düzenlemiş olması yukardaki mâruzâtımızın mesnedi ve ilk müspet m 
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1969 malî yılı Bütçe uygulaması : 

Enstitü, içinde bulunduğumuz 1969 malî yılır -n idrak edilmiş bulunan dokuz aylık devresinde .bütçedeki ödenek 
retiyle, başlıcaları aşağıda özetlenen çalışmaları yapmıştır : 

•a) 1970 genel nüfus ve mesken, 1970 genel t a r m ve 1971 genel sanayi ve işyerleri sayımı için başlanmış bulunan 
çizelgelerinin ihtiva ettiği işlemler itibariyle devam ederek evvelce nüme rota jın noksan görüldüğü 14 ildeki kon 
larını, tarım sayımı ön testlerini ve soru kâğıdı hazırlılklarım beynelmilel normlara göre ikmal etmiş, bu suretle 
bili)assa önemli olan hazırlıklarını neticelendirmiştir. 

b) 1968 yılında anaörnek plânına göre üç kademede ve 107 şehir ve kasabada uygulanan işgücü ve istihdam 
sonuçlandırmış, bu suretle memleketimizdeki iş ve işsizlik durumu ile alâkalı bilgileri istifadeye arz etmiştir. 

c) İstihlâk giderleri ile geçinım;e ve müstehlik fiyatları endekslerini tesis ve geliştirmek ve millî gelirin istihl 
masını sağlamak amaciyle başlanmış bulunan aile bütçeleri anketine devam etmiş ve aynı anketi Eskişehir'de uy 

d) Takriben (5 000) işyerinde yapılması plânlanan işçi ücretleri anketi hazırlık çalışmalarının, uygulamaya 
bulunmaktadır. 

e)ı 1970 Ocak ve Şubat aylarında tekrar edilecek olan su ürünleri ve balık istihsal sayımını icra etmiştir. 
f) Ticaret ve hizmet işyerlerinin ekonomik faaliyet durumlarının Gelir Vergisi beyannameleri üzerinde y 

edilmesinin kabil olduğu tesbit edilerek bu k onudaki çalışmalar bu yöne çevrilmiştir. 
g) Toptan eşya fiyat endekslerinin yeni kavram ve metotlarla hazırlanmasına medar olacak bilgilerin a 

terdeki bölgelerde, ayda ikişer defa tekrarlanmak üzere düzenlenmesi düşünülen fiyat anketlerinin önçalışmaları 
h) Yıllık fındık rekoltesinin tesibiti için objektif metot uygulaması suretiyle yapılmakta olan anket bu yıl 

rarlanmıştır. 
i) 1968 de Güneybölgesinde Haziran - Eylül devresinde uygulanmış bulunan Turist Geceleme istatistikleri 

şümullü bir şekilde uygulanmıştır. 
j) Yayın çalışmaları ile ilgili olarak; 1968 istatistik yıllığı basılmış, 1969 istatistik yıllığının hazırlıkları 

1969 istatistik cep yıllığı yayma hazırlanmış, aylık istatistik bülteninin kapsam ve revizyonu tamamlanmış, Enstit 
tırılması ile ilgili yayın standartları teslbit edilmiş, Enstitü yayınları için editör el kitabı hazırlığı tamamlanm 
olan bâzı yayınların yayın tekniği (bakımından editingi yapılmış, 4 383 aboneye muntazaman 92 052' aded 
tik Haberleşme El Kitabı hazırlanmış, 19701 Gün Bilgisi basılmıştır. 

k) Tasnif Şubesinde; 3 536 067 soru kâğıdı işlenmiş, 27 509 854 aded kart delinmiş ve 9 434 tablo 
1) Matbaa Şubesinde ise âzami kapasite ile çalışılarak bir yılda 107 880 i teksir, 3 465 896 sı ofset, 5 1 

cem'an (bir baskı ortalama 10 sayfa itibariyle) 80 milyon civarında sayfa basılmış, bunun için 8 883 sayfa 
ebatta 49 kitabın baskısı tamamlanmıştır. 
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genel nüfus ve mesken sayımının 1970 icra masrafları (9 066 350) Tl.; (9 007 627) Tl. olan genel tarım sa 
Tl. ve sanayi ve işyerleri sayımının 1970 e ait hazırlık çalışmaları toplamı ise (180 000) lira ki ceman (1 
Bütçe tasarısında görülen meblâğ global olarak (13 500 000) lira civarında tezahür etmekte olup 4 milyo 
sudur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının yakinen ilgili olduğu ve biran 
sayımın uygulanmasında doğacak her hangi bir gecikmenin, aksaklığın, sıhhatsizliğin veya külliyen müspet 
ile ilgili olmaması temenniye şayan görülmüştür. 

Ayrıca, gerek sayımların hazırlık ve gerekse icra ve istifadeye arzının ayrılmaz unsurlarından olduğu 
rinde de görüşlerimizin arzına zaruret duyulmuştur: Yevmiyeli personel konusunda bir nebze değindiğim 
istifadeye sunulmasındaki nev'i şahsına münhasır karakteri sebebiyle yapılması bir mecburiyet olarak tezah 
(alışma ımocburiyoti, taibiî olarak kar'şılığının d'a ödenmesi mecburiyetini doğurmalktaldır. Bu maksatla, enstit 
yon liranın (650 000) lira eksiği ile (1 350 000) lira, olarak 'tasarıya dercedilmiş bulunmasından mütevell 
ni esi temenniye şayan görülmektedir. Kanaatimizce bu ücret, nıemuıiarm terfihi anıamnın tahakkuku gay 
yani normal mesai saatleri dışında gerek müesse içinde ve gerek dışında ve diğer illerde ve alanda yapıl 
şılığı olmak niteliğindediır. İstatistik neticelerin aramdaki sürat meselesinin önemime evvelce de değindi 
pılan bir nüfus, bir tarım veya bir sanayi sayımının, neticeleri istifadeye zamanında ve sıhhatli ohvrak aks 
maksadı kaybolacaktır. Başta Plânlama Teşkilâtımız olmak ilzere kamu ve özel sektörün muhtaeolduğu, 
süratle yayımlanması amacına matuf olan bu kritik noktanın, fazla mesai ücreti kelimesi üzerinde değil': 
asının isabetli olacağını arz etmek isteriz. 

Saniyen, 53 sayılı Kanunun .14 ncü maddesi gereğince gerek alanda ve gerekse merkezlerinde verilebile 
üç saat üzerinde altı belki de oniiki saat çalışmış ve çalışacak olan Enstitü mensubu az maaşlı elemanların 
rında kaybedecekleri maddi varlıkların karşılığını temin ve istihadaf eden ve fakat ikramiye kelimesi iie 
numarası altındaki (750 000) liralık teklifin de tasarıya (350 000) eksiği ile (400 000) lira olarak geçmiş 
ruri görülmektedir. Kişilerin mesailerinin alanda, arazideki çalışmalarının nevama kontrolü mesabesinde 
büyülk tesirini gözden uza'k tutmamak gerektiği bir hakikattir. 

Müessesenin binası yeni bir yapı olmasına rağmen gerek büro blokları gerek makina bloklarının çatılar 
uğraşılmasına rağmen 'bu çatılar 'meselesi bir hal yoluna bağlanamamıştır. Her ne kadar gerekli teşebbü 
tice alınamamıştır. Bunun yanında, yeni bir bina için cidden yadırganacak elektrik, asansör, telefon, ha 
kusurlar, çalışma şartlarına intibak etmiyen iç bölünüşler Enstitü İdaresinin binayı bütünü iie günlük hiz 
uğraşıma 'mecburiyetinde bırakmış bulunduğu da tetkiklerimiz sırasında müşahade edilmiştir. .16 000 me 
re kare kullanma ve takriben 150 000 metre kare baktın ve onarım sahası bulunan ve inşaatı 20 milyon lir 
dışındaki bakım ve onarımının, müessese tarafından talebeditmiş bulunan (100 000) lira yerine (50 000) 
kün: değildir. 
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Tetkiklerimizde tesbit etmiş bulunduğumuz diğer bir husus da 'keza müessesenin vasıta yönünden içinde bulund 
Sayım ve antetler için, bilhassa icrası mukarrer tarım sayımı alan çalışmaları için önemli ihtiyacolarak niteliyebi 
da çok büyük meblâğlar ödenecektir. Arazi üzerinde pilot köylerde örnek noktalarda yapılacak kare ölçme çalışma 
de kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu 'ayrıca kaydetmek isabetli olacaktır. 

Sayımlar dışında her yıl yapılması zaruri olan cari anketler için Enstitünün harcamak durumunda kaldığı meblâ 
sa bir sürede yeter sayıda vasıta sahibi olması imkân dâhilinde bulunmaktadır. Bu itibarla Enstitü bütçesine her y 
ha;rc amalarının asgariye indirilmesini sağlamalk amaciyle Enstitünün teklifi veçhile (180 000) lira civarında bir m 
alınmasının hizmetin daha tasarruflu ve verimli olmasına yardım edeceği mütalâasmdayız. 

Netice olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü 1970 yılı bütçe teklifinin memleketimiz yönünden hayati önemi haiz 
icrasını sağlamaya matuf olarak yukarda arz edilen ilâvelerin nazara 'alınması suretiyle kabulünü saygıyla arz v 

Raportörler 

Tokat Milletvekili Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İsmet Balcı İsmail Yetiş 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi l i r a Lira 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.410 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek 

enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalış
ma'ücreti 600 000 

12.420 Yüksek istatistik Şûrası üyeleri huzur üc
reti 1 
TAZMİNATLAR 

12.590 1962 tariMi 53 sayılı' Kamımın 21 nci mad
desi gereğince verilecek tazminatlar 170 000 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 1 501 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 500 
12.620 Sayımda çalışacak enstitü memur ve hiz

metlilerine verilecek sayım ikramiyesi 1 
ÖDENEKLER 

12.730 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi gereğince verilecek ödenekler- 250 000 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

Kesim toplamı 300 204 

ıhları 

9 500 
9 500 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

401 500 

1 350 000 

1 

200 000 

1 500 

400 000 

325 000 

264 954 

9 500 
9 500 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 19 953) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici1 görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 245 001) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek ens

titü memur ve hizmetlileri yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

— 224 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

47 500 

1 

.90 000 
42 750 

50 000 

1 

150 000 
45 000 

1 458 250 

1. 1 
1 1 

950 950 

1 045 000 2- 250 000 

793 250 500 001 

71 250 70 000 
9 500 1 
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Bölüm Madde 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

142 500 50 000 
332 500 100 000 
190 000 225 000 
42 750 53 000 
4 750 2 000 

337 250 

13.210 Su giderleri 28 500 
13.220 Temizlik giderleri 28 500 
13.230 Aydınlatma giderleri 261 250 
13.240 Bahçe giderleri 14 250 
13.290 Diğer yönetim giderleri1 4 750 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 171 000 

95 000 
76 000 

42 750 

114 000 

322 000 

25 000 
20 000 

260 000 
15 000 
2 000 

166 000 

90 000 
76 00O 

35 000 

140 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 2 708 456 11 285 934 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIMLE ILGÎLİ HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Yangından korunma ve silgorta giderleri' 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge

rektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

• EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 istatistik araştırma ve etüt giderleri 
14.542 Sayım ve anketler giderleri 

(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı -. 
10 558 427) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DÎĞER ARAŞTIRMA GİDERLERİ İSTA
TİSTİK EĞİTİM VE YETİŞTİRME MER
KEZİ GİDERLERİ 

14.581 Büro giderleri 
14.582 Ulaştırma giderleri 

— 226 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

950 1 

2 2 

1 1 

1 1 

2 707 504 , 11 285 931 

76 000 70 000 

665 000 500 000 
1 900 000 10 658 427 

38 000 38 000 

19 000 
1 

10 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.584 Kira bedeli 
14.586 Malzeme alım ve giderleri 
14.589 Diğer alımlar ve giderleri 

(istatistik eğitim ve yetiştirme merkezi 
giderleri toplamı : 19 504) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.118 Taşıt ve makina işletme ve onarma gider

leri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve gideri eri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 İstatistik propaganda ve tanıtma gider
leri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

324 900 

9 500 
7 600 

237 500 
65 550 
4 750 

1970 
Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1. 
1. 

1 
.1 

9 500 9 500 
1 1 

453 153 

284 050 

9 500 
7 000 

200 000 
65 550 
2 000 

413 552 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 2 50 001 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

16.810 
16.820 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri1 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL Gll)ERLERİ 

Dölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Dölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Dölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 228 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 50 000 
1 1 

9 500 9 500 

4 750 4 750 
4 750 4 750 

118 750 70 000 

!)5 000 50 000 
23 750 20 000 

15 712 649 
1 458 250 
2 708 456 
453 153 

20 332 508 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1970 y 

1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 4 000 000 3 400 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.811 Maki'na, teçhizat alım'lan ve büyük ona

rımları 4 000 000 3 400 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

36.000 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDİMLAR 

35.71.0 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve Hiz
metlileri Biriktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yeme
ğine yardım) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

("ÎKÇKN YILLAR BORÇLAR] 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi1 teşebbüslerine olan jveeen 
yıllar borçları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

3 000 

186 588 

Lira 

3 000 

186 588 

Lira 

3 000 

18(5 588 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları1 1 1 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 3 000 3 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 186 588 186 588 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 1 2 

SERMAYE TEŞKÎLI VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 189 589 189 590 
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Rapor 

Dıiıyaıueıt İşllerıi Başlkaınlikğiffiuıı (DtYB) 1970 malî yılı fbiitçe tasarısı hakikı 

(MİS 

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİYB); ilk def a 4 . 3 . 1924 tarihlinde kurulmuştur. Fakat bu teşkilât; 
22 . 6 . 1965 gün ve 633 sayılı (Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 'görevleri hakkında kanun) ile anca 
mnişltir. 

DİYB nın 1970 malî yılı Bütçe tasarısı; 8 . 12 . 1969 ıgünü tebliğ olunabilen Türkiye Büyük Mill 
kanlığının 6 . 12 . 1969 günlü yazısı ve buna ekli muhtırası esasları gereğince, 9 - 15 . 12 . 1969 günlerind 
ve ancak tahdidi bir şekilde ve sondaj suretiyle incelenmiş ve durum, aşağıdaki kısımlardan kısa özetler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hizımıeıtiiln miiıteliğti vıe yerlime ıgıeitiaıiflimJe şekH 
I - DtYB hakkında bâzı kısa genel bilgiler : 
A) Esas statüsü : 
Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince genel idare içinde yer alan DİYB; Başbakanlığa ve genel bütç 
Fakat, bu teşkilâtın; muhtar (özerk) ve katma bütçeli bir statü içine sokulması halinde, daha faydalı v 

sunun bir kere daha objektif, tarafsız ve ümî esaslara göre araştırılıp incelenmesi lüzumuna, burada bilhas 

B) KuiTiıltulş iamjac! : 
DİYB nin kuruluş amacı; 633 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde de ifade edildiği gijbi İslâm dininin in 

işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir. 

C) Başlıca görevMi : 
öeçen yıll .raporuındla da tebarüz ettirildiği üzene, DtYB; kuruilıuşıun bütün çallışmı al 

llıeır; topılıuımpn ıaydmiiatiillm)aisını sıağilar toplıuımpn ve yort dışındaki vatandaşların aydıınlat 
proıgraimjlarıını tesbiit eder; Din Şûrasınun topianiması gerektiğimi taikdir ve teklif eder; 
kanlık görüşünü hazırlar; İslâm dininin inançları, ibadetleri ve ahlâk esasları ile ilgili işlerin yürütülmesini 
temin eder; müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını tesbit eder ve örnek metinler hazırlar; ilmî 
eserler te'lif ve tercüme eder; tetkiki isteniilenler hakkında mütalâa bildirir; yerli ve yabancı dinî yayınları 
tekilerle bilimsel mücadele esaslarını hazırlar; kuruluşa eleman yetiştiren okulların meslek dersleri üe diğe 
redat ve programları hakkında raporlar hazırlar ve gereğinde ilgililerle işjbirlıiğd yapar; bastırılan Kur'ân 
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kapak kompozisyonu gibi yönlerinin kutsal kitabımıza yalkışır nefasette olması için gerekli gayreti gösterir; Başka 
rinde meslek dersleri öğretmenliği yapar; Kur'ân kurslarının yönetim, eğitim ve öğrettim işlerini yürütür; rasatha 
merî ay başlarına göre her yılın dinî günlerini hesaplar; yurdumuzun bütün beldelerinin namaz vakitleri : ile kıble 
(sağlar; dinî soruların cevaplarını hazırlar; Medenî Kanunun yürürlüğünden evvelki zaımana ait vaziyet ve mirasa 
cevaplandırır; lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programları hazırlar ve hazırlananları inceler. 

D) Teşfkiâtı : 
DİYB nin oldukça müstakar bir manzara arz eden teşkilâtı; kısa ve şematik olarak şöyle özetlenebilir : 
1. Menfeez teşkilâtı : 
a) Başkanlık makamı (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı), 
>b) Kurullar, 

aa) Din Şûrası, 
;bb) Merkez disiplin kurulu, 

c) Danışma birimleri, 
aa) Teftiş kurulu, 
bb)1 Hukuk müşavirliği, 

d) Esas birimler, 
aa)1 Din İşlen Yüksek Kurulu (1 Başkan, 10 üye), 
ıbb) Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi, 

aaa) Olgunlaştırma Müdürlüğü, 
ıbbb) Derleme ve Yayım Müdürlüğü, 

e) Yardımcı birimler, 
aa) Personel dairesi, 

aaa) Özlük İşleri Müdürlüğü, 
•bhlb) Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü, 

bb) Donatımı Müdürlüğü, 

2. Taşra teşkilâtı : 
a) Müftülükler, 

aa) İl müftülükleri, 
bb)' İlçe müftülükleri, 

b) Vaizler, 
c) Cami görevlileri, 

aa) İmam- hatip, 
bb) Müezzin - Kayyım, 
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d) Diğer görevliler, 
aa) Kur'ân öğreticileri, 
ibb); Müftülük büroları memurları, 

e) 11 ve ilçe di&iplin kurulları, (İl ve ilçe müftülerinin katılması ile) 
f) Bucak ve köy imanı - haltipleırâ, 

E) Bealsanlelı : 
DİYİB mim, 1969 mıalî yılı gayesi itâibariyle istihdam ettiği ve edeibilleceği perısoınel durumu, topluca ş 
1. iMeırlkez teşkilâtımda; 
•a) 203 maaşlı ve 
b) 68 ücrıeitli, 

olmak üzere ceman 271 maaşlı ve üoratüıi; 

2. İller teşkilâtımda; 
a) 639 Müftü (640 kadrodan 639 u dokı 1 i münhal), 
b) 67 Müftü yardımcısı, 
c) 715 Valiz, 
d) 68 Müftülük şefi, 
e) 668 Müftülük memuru, 
f) 22 İsıtaınjhıu! ili merkez teşkilâtımın öziel pereooelM, 
g)( 1 000 Kur'ân öğreticisi ve 
h> 13 992 İmlam - hatip v<e müezzin - »kayyıım, (16 342 kadrodan 2 350 sti (L) cetvelinde mevkuf 

besttir. )•' 
oilmualk üzere eemıaln 17 171 maaşlı; 

ı) 774 i l e r ücretli müstahdemi, (724 ü ücretli, 50 si dersiam), 
,k) 10 000 Bucak ve köy imıam - hıatâplerd ve 
1)' 15 (lE) cetveli kadrosunla dahSOL görevıldıİJer 

oilmalk üzere cemaın 10 789 ücretli M, heyeti ujmşujmfliyetsıi 27 960 personelden ibarettir. 

Bu miktara, hailen mjevtouf tutmam. (L) eetfevelindeıki 2 350 kadro eklendiği takdirde, DİYB nin kanun 
duğu am|la§nlm;alktadıır. 

P ) Oaimi ıvte nneıscıitülearti : 
Mer'd tatbikata nıazaran, DİYB açıswud(anı bugün cami ve mescitler; genel olarak şu dört grupta m 
1. Mazbut camii ye mescitler, 
2. Mülhak cami ve mescitler, 
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3. Dermek veya vatandaşlar tarafından yapılmış cami ve mescitler, 
4. Köy camsüeri. 
-Bromlardan birinedlemnin personeli, DİYB ınıca; ikincilerinin personeli, Vakıflar Genel Müdürlüğünce; üçüncüle 

nek veyahut vatandaşlarca ve dördüncülerin personelli de, kısımjen köy bütçesinden ve kusmıan de DİYB nııruca temj 
âdame ve işletime masrafları da aynı esaslara göne yürütülüp dermhde ve finanse edilmektedir. 

Ancak; geçen yıl raporumda da işaret edildiği gibi, mıevcuıti, yapılmakta olan ve ileride daha yapılması gereken 
lerin miktar, feapasdlte, yurt içindeki dağılış ve yayılışları ile eeımajaıt durumları gibi biliınaııesti çok zaırurd ve fay 
ve envanter hakkında sarih, katî ve tatman edici istatistiklerdin henüz derlenmek düşünce ve teşdbbüsü üzerinde 
ümjiıt ve temennisi muvacehesinde; biiMnımesi matlup bu kalbîl temel esasların, bugün için yine mahfuz kalması za 

G) KüJt^lbaınteleııiil : 
Lüzum ve faydası aşikâr olaın dinî kütüphaneleır tesis ve kurulmasınla itana ve gayret eden DİYB; buigüne kad 
1. 302 müftülük 'kütüphanesinin tesisine imkân*hazırlamış ve 
2. 337 müftülük kütüphanesinin de kuruluşu için gereken hazırlık ve faaliyetlere mübaşeret etmek üzere 'bâzı te 

mış bulunmaktadır. 
Bununla beraber, son zamanlarda ele alman dinî kütüphanelerin vücut bulması teşkilât içinde henüz yeni ve taa 

ruluş ve tesis imkân, gaye, tip ve muhtevaları il o bunlardan yapılacak faydalanma, usul ve esasları üzerinde de ayr 
mıştır. 

H) Bütçeleri : 
Kuruluşundan bu yana hizmet ve faaliyetleri muntazaman, sistemli ve verimli bir şekilde artına istidadı gösteren 

plânlı devrelere ait bütçeleri hakkında genel bir bilgi verebilmek için, aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. 
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(A/3) Ser
maye teşkili 

(A/ l ) C ari (A/2) Yatırım ve transfer 
Malî harcamalar harcamaları harcamaları 

Plân devreleri yıl Lira Lira Lira 

A) BBYKP 
1963 - 1967 1963 57 978 948 — • 20 000 

1364 59 767 781 — 24 297 
1965 83 295 376 — 74 297 
1966 156 761 984 — 385 393 
1967 167 561 297 — 914 800 

B) İBYKP 
1968 - 1972 1968 184 223 659 — • 179 800 

1969 194 484 810 85 000 191 000 
1970 200 000 000 200 000 195 000 

Yukarıdaki bütçe rakamlarının incelenmesinden de kolayca anlaşılabileceği ve mukayese yapılabileceği v 
şaf seyrine yönelme imkânları içerisine sokulmuştur. 

I I - Hizmete ilişkin hususlar : 
A) Görülen hizmetin plâna uygunluğu : 
DİYB, gerçekten genel görünüşü itibariyl'c lâik, demokratik düzende ve bütçe imkânları rıisb etinde uh 

nın sınırları içinde ve özellikle Anayasanın 19 ve 153 ncü 'maddelerinin ışığı altında ve 633) sayılı yeni Te 
ya itina ve gayret etmektedir. 

Diğer taraftan 'kısaca ifade edilmek istenirse, Teşkilât Kanunu ile DİYB na verilmiş olan belirli hizme 
plânlara uygun bulunduğu kanaat ve intibaı tebellür etmektedir. 

B) Teşkilât Kanunu ve kadroların kifayet derecesi : 
Kolayca kabul1' ve takdir 'olunabileceği üzere, DİYB nm hizmet sahası; çok önemli, şümullü, çeşitli, hac 

ziden gelen ve bilinen çok çeşitli nedenlerle, dinî hizmetleı-in görülmesinde; son derecede dikkatli, itinalı, i 
lanmak iktiza etmektedir. 

Filhakika, 1924 yılından beri türlü kanuni mevzuatla yönetilen DİYB, 633 sayılı yeni Teşkilât Kanunu 
hinden bu yana şüphesiz birçok imkânlara ve kadrolara kavuşmuştur. Falkat, beliren zaruret ve ihtiyaçla 
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bâzı hükümlerinin ve kadro durum, ve miktarının, bu kere revizyona tâbi tutulması, eksikliiklerinin tamamlanması ve 
Bilhassa DİYB ında, Teşkilât Kanunundaki bâzı muğlâk ve 'mudil maddelerin ve hükümlerin vuzuha kavuşturulma 
tilmesi, aydın din adamlarının bucak ve özellikle köylere gidebilmesi ve vazife 'alabilmesi için bucak ve köy imam -
ğiştirilmesi ve tashihi ve bu münasebetle 14 ncü maddenin (e) bendi ile aynî ve nakdi bağışlara ve cami teberrükâ 
re açıklık getirecek düzeltmelerin yapılması hususlarının artık kaçınılmaz bir zaruret olduğu kanaat ve intibaı hâisü 

Geçen yıl raporunda da temas olunduğu üzere, DİYB, sözü edilen Teşkilât Kanunu hükümlerinin tadili ile ilgili ara 
ve bu konuda gereken kanun değişikliği tasarısı taslağını hazırlamak üzere bulunduğu öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan DİYB na, Teşkilât Kanunu ile mevdu bugünkü kadroların, gerçek ihtiyaçların cevabı olduğu da i 
za eder. Bilhassa bucak ve köy imam - hatip kadrolarına duyulan ihtiyacın şiddeti malûmdur. Bu .itibarla ileride D 
göre bu 'kadroların, tedricen genişletilip geliştirilebileceği hususu daima hatırda tutulmalıdır. 

C) Diğer hususlar : 
Bilindiği üzere DİYB; gerek özellikleri ve gerek görev ve yetkileri itibariyle, denetimi kendisine bağlı her hangi 

veya kurumla ilişkili değildir. 
DİYB nm faaliyet ve hizmetlerine ilişkin çeşitli konular hakkında zaman zaman yapılmış bulunan araştırma, d 

muhtelif bilgi ve Taparla/r, tabiatiyle hail icaplarına göre 'gerektiği gibi değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

I - Hizmetin gelişmesi : 
DİYB, uhdesine mevdu hizmet alanında,, gittikçe kesjifleşmeikte olan bir çalışma çabası ilerisine doğroı yönelm 
Teşikiilâtın müstakil bir istatistik bürosu olmamakla beraber, hizmetlerin seyir, gelişme ve inkişafına ait ' bâzı 

araştırıma tesbit ye derleme safhasındadır. 
DİYB nm yurt içi ve dışı hizmet ve faaliyet alanı gittikçe genişlemekte ve gelişmektedir. Yapılmış olan dinî 'h 

olarak müspet sonuçlar elde edillmjekte kulunluğu açıkça ifade edilebilir. 
Mutat ve normal hizmet ve faaliyetlere inzrmıamen ayrıca, imam -hatiip, müezzin - kayyım kursları açılmış; h 

tisas, müftü ve vaiz kursları düzenlenmiştir. 1969 malî yılında şimdiye kadar 193 moıhteliıf yerde genellikle 1 ay sü 
reli) bu tür kurslar açılmış ve 1 976 kursiyer kurs görmüştür. Ancak, kurs öğretmenlerinin bir kısmına ve kursiyer 
ödenek kifayetsizliğinden ötürü, maatteessüf tahakkuk eden istihkakları verilememiştir. 

DİYB, şimdiye kadar 128 çeşit kitap neşrine muvaffak olabilmiştir. Ancak, geçen yıl bu tü r neşniiyatın sayısı 
kımından biribirinden iyi ve güzel olan bu emek (mahsulü dinî eserlerden pek çoğunun şimdi mevcudu kalmamıştır. 
ruret ve İhtiyaç vardır. 
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DİYB; öteden beri dinî, ahlâki, edebî ve mesleki konanları kapsamak üzere ayılık ve fakat bıı kere ik'i a 
trajı 60 000 odan ve eskisine nazaran hacmi iki misli artırılmış bulunan (Diyanet Dergisi) ni birinci hamu 
beher nüshasını (2,50) 'liradan tamamen satışa arz etmektedir. 

Diğer taraftan, 15 günlük tirajı 60 000 ve yıllık tirajı 1 440 000 olan ve beher nüshasının fiyatı (1,00) lira 
si) de ya.yinlanim.aya bağlamış ve ifade edildiğine göre bedelsiz oflarak tevziine geçilmiş bulunmaktadır. 

Bu gazetenin, Kasım ve Analık - 1968 ile Ocak - 1969 aylarına ait 1, 2 ve 3 ncü sayışları DİYB ıııııca yayınl 
bâzı ciddî malî ve hukukî imkânsızlıklar sebebiyle mezikûr gazetenin, Şubat ve Mart 1969 aylarına ait nü 
gazetenin Nisan 1969 .ayıma ait 4 ncü sayısı, Maliye Bakanlığının muvafık mütalâası alındıktan sonra, gaz 
Cağaloğlu Yayınevi sahibi Mehmet ihsan Babalı'ya devredildikten sonra neşredilebilmiştir. Bu nüshaya ai 
çen firmaya tediyesi için yapılan .muamelede, 2490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (D) ve (E) fıkralarını 
ihtilâfa düşüldüğü cihetle, Bakanlar Kurulu b a r a n istihsal edilinceye kadar, yapılan gazete yayınma, geç 
bal ınclı ğı anlaşılın işti ı'. 

Bakanlar Kurulundan alınması 'gereken kararın ne zaman ve hanlgi şartlarla çıkacağı bilinenıemektedi 
etmiş ihtilâfın acilen nihai ve kesin bir karara raptı suretiyle, gerçekten çok lüzumlu ve faydalı lolan bu 
tülmesinin temini, temenni, ve tavsiyeye şayan görülmüştür. 

I I - Müstakbel program ve |düşünoeler : 
DİYB, ileri yıllara ait müstakbel düşünce ve program esaslarını 1968 - 1972 yıllan dönomini kapsıyan 

buna ilişkin yıllık icra programlarına dayamıştır. Faaliyet ve hizmetlerini bunlara göre tevcih, teksif ve ko 
DlYB; 1968 takvim yılı bilançosuna göre (1'247 126,46) liralık (Dinî Yayınlar Döner Sermayesi) ni ( 

liraya çıkarmak suretiyle, (biri müslüman vatandaşlarımız için ucuz ve tek renk olmak üzere 75 000 nüs 
ve lüks olmak üzere 25 000 nüsha ki, ceman 100 000 nüsha Musahhah Kur'ân -1 Kerîm; büyük çapta ansik 
gibi dinî bakıımdan çok önemli ve lüzumlu dinî eserlerin basılmasını gerçekleştirmeyi düşünmekte ve planla 
maye iş ve eşlemleri sebebiyle, 19 yıllık tatbikat sonucunda; bu faaliyetlerden ötürü, Maliye Hazinesine ya 
liraya baliğ olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bu nedenlerle DİYB; 23 . 10 . 1969 gün ve 2717 sayılı yazısı ile mevcut döner sermayenin (1 000 000) 
kanlığından talebetmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, 25 . 11 . 1969 gün ve 111107 - 2 - 18602 sayılı yaz 
sermaye teşkili ve transfer bütçesinin müzakeresi sırasında bu talebin karşılanması için gereken notun alın 

Bu itibarla, aşağıdaki tabloda beyan, ve ifade olunduğu üze>re, DİYB nm 1970 malî yılı Bütçesinin, Bütç 
si sırasında buna ilişkin bölüm ve madde açılarak, talebolunan (1 000 000) liralık ödeneğin bu teşkilâtın 

http://ya.yinlanim.aya
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İlâvesi gereken 
Bölüm Madde» ödeneğin çeşidi ödenek Lr. Düşünceler 

31.000 Kurumlara katılma paylan (1 000 000) DİYB nm mevcut (1 247 126.46) liralık (D 
ve sermaye teşkili. nin artırılması için, yeni ıbölüm ve madde açıl 

ödeneğin verilmesi. 

1970 ve müteakip yıllara ait düşünce ve programlarda; özellikle kitap, dergi ve gazete baskı ve çeşitli yayınl 
öğretime daha fazla önem verilmesi ve kursların temaıdi edip daha da geliştirilmesi gibi konular üzerinde ayrıca 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

G-eçen yılın raporunda da ifade ve 'beyan edildiği üzere, DİYB; resmî sektör olarak, yatırımcı bir kuruluş bulu 
kin sorunları mevcut değildir. Saldece, bâzı dernek ve vatandaşlar tarafından özel sektör olarak 'bizzat yaptırılm 
kur'ân kursu, dersane ve müftülük binası gibi çeşitli inşaatla, hal icaplaıına göre ilgilenmeye yönelmek zaruret 
tadır. 

DİYB; 1970 malî yılı Bütçesinde (A/2) yatırım harcamalarımdan teklif ettiği (200 000) liralık ödenek ile sad 
zumlu 1 otobüsü temin edebilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

DİYB nm; (A/3) Sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları ödeneği, esas itibariyle daima önemsiz miktarla 
nun, plâna uygunluğunu ifade, beyan ve temin etmiş 'bulunmaktadır. 

I - Harcamaların plâna Tıygnnlüğn : 
Bu konuya ilişkin harcamaların plâna uygun olduğu !belirmiştir. 

II - Harcamaların kullanılması : 
Hattiz'atmda pek mahdut ve cüz'i miktarda olan sermaye teşkili ve transfer harcamalarının, hal icaplarına g 

kullanıldığı hususu da, ayrıca tasrih ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 

III - Malî yardımlar : 
[Bilindiği üzere, evvelce kurum ve derneklere yapılmakta olan malî yardımlar, artık tamamiyle kaldırılmış bulun 

ayrıca durmaya lüzum ve mahal kalmadığı anlaşılmıştır. 
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IV - OBorç ve fcaksüt durumu : 
DÎYB na ait iş ve işlemlerde; Devlet borçları, taksitler, ilâma bağlı borçlar ve benzeri olaylar bakımınd 

durulması gereken karakteristik nitelikte sorunlar bulunmadığı hususu, keza yetkililer tarafından sarah 
tadır. 

BEŞÎNÖÎ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 
I - Tasarruf zihniyeti : 
DIYB; masrafçı, geniş ve yaygın bir teşkilât olmasına rağmen, genel olarak, cari yıl bütçesinin çeşitli 

masında gerçekten mümkün olan tasarruf zihniyeti ile hareket etmiş; özellikle malî yılın son aylarına yak 
ve son ödeneklerin kullanılmasında da mutat ve normal usul ve esaslar dışına çıkmama yolunu tutmuş v 
tir. 

II - Son aylardaki harcamalar : 
Malî yılın son aylarına ait ödenek harcamalarının yerinde olduğu kanaat ve intibaı hâsıl olmuştur. 
III - Ödeneğin son kullanılış durumu : 
Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneklerin son kullanılış durumları hakkında tenkid 

tesbit edilememiştir. 

IV - Kadro durumu : 
Kadrolarda, halen görülmekte olan hizmetleri aksatabilecek derecede açıklar bulunmadığı, özellikle tas 
Bununla beraber, 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince 1969 malî yılı bütçesiyle alınmış bulun 

tip kadrolarının tevziatına ait hazırlıklar ancak henüz yapılabilmiştir. Bu zaruri gecikmenin de, badema 
ve prensiplerin tesbit edilmesi zaruretinin başlıca âmil olduğu anlaşılmaktadır. 

V - Ek ödemek ve aktarma durumu : 
DÎYB nın, geçen yıla ait bütçe uygulamasında ve ek ödenek alınması veya aktarma yapılması konular 

şünce tesbit edilmesine lüzum ve mahal görülmemiştir. 
Ancak; 1969 malî yılı. bütçesinin uygulanması münasebetiyle şimdiye kadar; 
12.340 ncı Tedavi ve cenaze giderlerine (250 000) lira 
12.410 ncu Fazla çalışm'a ücretine (80 000) lira, 
12.811 nci Yolluklar giderlerine (50 000) lira, 
12.813 ncü Geçici görev yolluklarına (20 000) lira, 
13.510 ncu Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderlerine (15 000) lira, 
'36.300 neü Geçen yıllar borçlarına (985 185) lira, olmak üzere cem'an (1 400 185) liralık aiktarına yapıld 

rın daha yapılacağı öğrenilmiştir 
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• (Bütçe tatbikatında mümkün olduğu kadar ek ödenek temin edilmemesine ve aktarmalar yapılmamasına dikkat 
rinde titizlikle durulmalıdır. 

I A L T I N C I BÖLÜM 

Yeni ıbütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 

I - 1970 imalı yılına ait bütçe teklifi : 
DtYB nm 1970 malî yılma ait bütçe teklifi ; 1969 malî yılmki ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda özet 

1969 malî 1970 malî Fazlası Or 
Harcamalar Yılı Tl. Yılı Tl. TL 

A) 1. — Cari harcamalar 194 484 810 200 000 000 5 515 190 
A) 2. — Yatırım harcamaları 85 000 200 000 115 000 13 
A) 3.—Sermaye teşkili ve tranfer harcamaları 191000 195 000 4 000 

Toplam 194 760 8'10 200 395 000 5 634 H90 14 

II - Yeni [bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler : 
- Bütçedeki ödeneklerin tam olarak yer alıp almadığı : 

Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara «göre her hizmet karşılığı ödeneğin bü 
ktiza etmektedir. 

Ancak; bâzı imkâsızlıklar sebebiyle, DlYB nm 1970 malî yılı bütçe teklifinin bir kısım bölüm ve maddelerinde, bu 
gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır 

Bunlardan kayda değer başlıcaları, işbu rapora bağlı tabloda özet halinde 'gösterilmiş bulunmaktadır. (Ek No : 

OB * inşaat ödeneği : 
DlYB nın her hangi bir inşaat ödeneği bulunmadığı cihetle, bunun plân ve projeye dayanması gereği üzerinde dur 

C - ödeneğin fiili kadroya yeterliliği : 
1970 malî yılma ait teklifte, esas itibariyle, fiili kadroya tekabül edecek ödenek miktarı; 
12.110 ncu Aylıklar maddesinden (6 013 659) lira, 
12.213 ncü Bucak ve köy imam - hatip ücretleri maddesinden (2 799 460) lira ve, 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları maddesinden de (1 771 650) lira ki, 
Cem'an (10 584 769) lira noksaniyle hesaplanmıştır. 
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Ancak; eksik teklif edilmiş bulunan bu ödeneğin, usul ve mevzuat icabı asaleten yapılacak atama 
hatip okulu ve meslekî yüksek okul mezunu bulunmadığı için, bunların yerine bizarure vekâleten tâyinl 
ruflarla bir dereceye kadar karşılanabileceği kabul ve ifade edilmiştir. Şu kadar ki, ileride kanuni şe 
halinde, şüphesiz böyle bir tasarrufun asla nazarı itibara alınmasına imkân hâsıl olamıyacağı tabiîdir. 

Bununla beraber ödeneğin fiili kadroya yetersizliği halinde gereken ödeneğin itası zarureti ile ka 
eder. 

633 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca, yüksek okul mezunu müftü ve vaizlere iki üst derece m 
tarının oldukça mahdut olduğu söylenebilir. (Takriben 150 - 200 ıkadar müiftiü ve vaiz) 

Kayda değer açık maaşı tediyesini icabettiren sebeplerin mevcudiyetine tesadür edilememiştir. 
Kadrosuz istihdam vukubulmamıştır. 
Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadrolarının gerek kuruluşlar ve gerek maaş ve aded itibari 

geliştiği ve kadro şişkinliği bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

D) Tasarruf çareleri : 
DİYB için kabul edilmiş bulunan ödenekler hattı asgaride olup, hizmeti aksatnnyacak her hangi b 

mamıştır. 
E) (L) cetveline ilişkin kadrolar : 
1970 malî yılma ait teklifte; (L) cetvelinden sadece 350 aded kadro serbest bırakılmaktadır. 
Bu hususta gösterilen lüzum; maaş ve kadro adedi bakımından asgari ihtiyacı ancak karşılayabilec 
F) (D) cetveline ilişkin kadrolar : 
1970 malî yılına ait (D) cetveline ilişkin aşağıdaki 135 aded yeni kadroda, keza gerçek ve asgari 

yette intiba A*e kanaat uyandırmıştır. 

Aded Ücret D. (Memuriyetin Nev'i Düşünceler 

7 Bahçıvan. 
10 Şoför 

13 Odacı 

14 Bah civan 

14 Kayyum 

1 700 
2 450 
2 300 

40 250 

90 250 

DİYB nm Merkez Teşkilâ 
» » » » 
» » » » 

.Ankara, İstanbul, İzmir, 
gibi büyük şehirlerdeki Se 
Ankara, İstanbul, İzmir, 
gibi büyük şehirlerdeki Se 

Toplam : 135 
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Ancak; 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin âmir hükmü gereğince, (D) cetvelinden ihtiyaç karşılanmcaya k 
^ak ve köy imam - hatip kadrosunun verilmesi icabederken, 1970 malî yılında bu husus Maliye Bakanlığınca kaale 
tabloda gösterilen kadro ve ödeneğin işbu bütçe tasarısına ilâvesi imkânının sağlanması zarureti doğmaktadır. 

İlâvesi 
'Memuriyetin Gereken 

I'»ölüm Madde Ödeneğin Çeşidi Derece Nev'i Aded Ücret Ödenek Lr 

Bucak ve köy İmam - Bucak ve köy 
Hatip ücretleri 14 İmam - Hatibi 2 000 300 6 480 000 
Emekli keseneği — — — 907 200 

Toplam : 7 387 200 

Buradaki bucak ve köy imam - hatiplerinin yıllık ücret tutarı, 8 aylık olmak ve 1/3 ü tam ve 2/3 ü ücret alma 
:mekli keseneği karşılıkları da bu tutarın % 14 ü üzerinden nazara alınmıştır. 

G) Geçici görev durumu : 
•DİYB ne a uygulanan geçici görevler-, sayı, süre ve istihdam yerleri bakımından sınırlandırılmıştı)'. Bu konuda calib 

)ikat göze çarpımama-ktadır. 
Yetkililer tarafından1 verilen bilgilerden, geçici görevlerin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olduğu, s 

levamlı irtibatlı bulunmadığı, cari yıldaki uygulamaların hal icaplarına mutabık kaldığı ve önümüzdeki malî yıl içi 
!e tatbikata devam olunması gerekeceği ifade ve beyan edilmiştir. 

H) Eik görev durumu : 
DİYB mda, beliren zaruretlere binâen bâzı mahdut sayıdaki kadroların zaman zaman ek görev ile dolduruldukl 
Bunların başlıcaları halen; Baş/kan, Başkan Yardımcısı, Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, İstanbul, Rize ve Yoz 

ralunduğu tasrih edilmiştir. 

I) Yaibancı uzman istihdamı : 
DİYİB nmca, yabancı uzman istihdam edilmeline lüzum ve mahal görülmemiştir. 

İK) 4489 sayılı Kanun tatbikatı ve dış seyahatler : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memkektlere gönderilenlerin sınav ve seçimlerinde DİYB genel olarak, 

falından iş ve işlem yürütmeJktedir. 

12.000 12.213 

12.370 
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Yetkililer, bunlara ilişkin ödeneklerin harcama şeklinin kanunun gayesine göre uygulandığım beyan 
DİYB nm dış seyahatleri mahdut olup bunlarda da tasarrufa uyulduğu tebarüz etmiştir. 
L) Döşeme ve demirbaş ödenekleri : 
DİYB nm döşeme, demirbaş ve emsali ödeneklerinin harcama şekilleri genel olarak zaruri ihtiyaçların 

hususta yersiz ve lüzumsuz sarfiyattan kaçmıldığı belirmektedir. 
M) Hizmetlere ait ödeneklerin verimliliği : 
DİYB nm çok çeşitli ve ağır hizmetlerine mukabil tefrik olunabilen ödenek miktarları mahduttur. Bu 

neklerin en çok verimli olacak şekil ve istikamette kullanıldığı ve yeni taleplerin daima bu ciheti istihda 
tadır. 

N) Taşıt harcamaları : 
DİYB nm halen merkezde 4 ve taşrada 12 ki, eem'an 16 aded motorlu taşıt aracı mevcuttur. 
Yapılan sondajlar sonucunda ve yetkililerden alman izahatta; bunların tahsis ve kullanma şekilleri 

harcamalarının tasarruflu yapıldığı kanaat ve intibaı doğmuştur. 
O) Yayın harcamaları : 
DİYB nm yayın harcamaları, abonman, kitap ısatmalınması gibi çeşitli bölümlerindeki ödeneklerinin 

yıl istenen ödeneklerin uygun miktarlarda olduğu anlaşılmaktadır. 

P) Tasarruf imkânları : 
DİYB; cari harcamalardan tasarrufa mümkün mertebe riâyet etmektedir. Esasen kendisine mevdu öd 

için, cari harcamalarda başkaca bir tasarrufun yapılmasına imkân hâsıl olamıyacağı kanaati belirmiş 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

DİYB nm, 1970, malî yılma ait bütçe teklif ve tasarısının tetkik ve müzakeresi münasebetiyle aşağıd 
meşinin lüzumlu ve faydalı olacağı mülâhaza olunmuştur. 

I - 1969 yılı raporundaki dilek ve genel düşünceler : 
DİYB nm 1969 malî yılı raporundaki dilek ve genel 'düşüncelerimizden bilhassa : 
A) Dinî envanterin yapılması, 
B) Din görevlilerinin yetiştirilmesine sarf edilen imkânların artırılması, 
C) Vaiz ve hutbelerin düzenlenmesi ve kontrol ve dinî neşriyatın takibi, 
D)' Vaiz yetkisi ve vaiz konularının seçimi, 
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E) Vaiz ve hatiplerin yetiştirilmesi ve öğretmenlerle ilişki kurulması, 
F) Din tedrisatının düzenlenmesi, 
G) Din görevlilerinin maddi bakımdan tatmini, 
H) Din -görevülerinin ihtisas ve doktora yapması ve dış ülkelere gönderilmesi ve 
I) 1969 malî yılından önceki malî yıllara ait raporlarda belirtilen diğer dilek ve genel düşüncelere ilişkin konul 

imtina edilerek, aynen nazarı itibara alınması, her bakımdan temenniye ve tavsiyeye şayan görülmüştür. 

II - Yeni dilek ve genel düşünceler : 
A)' DİYB na bugüne kadar 160 aded burs tahsis edilebilmiştir. Dinî yüksek tahsil yapmış olan elemanların, yu 

hizmetlerle tavzif edilmesinde idareye kolaylık ve hizmet için ve daha elverişli personel kazandırmak maksadiyle, 19 
miş burslara 40 aded burs ilâvesi ve böyl'ece burs sayısının 200 e iblâğı faydalı olacaktır. 

Bunun için, bütçeye ilâvesi gereken ödenek miktarı, .'aşağıdaki tabloda özet halinde gösterilmiştir. 

İlâvesi 
Mevcut gereken 
ödenek ödenek Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

14.000 14.520 Burs giderleri 670 000 176 000 846 000 İlâve edilecek 
Üniversite Hc 
İlâç parası 
Bursu 
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B) 4489 sayılı Kanuna göre bilgi ve görgülerini artırmak için dış. ülkelere gönderilecek elemanla 
kifayet etmiyeceği cihetle, bunun, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere artırılması lüzumu 'belirmekte 

Mevcut İlâvesi 
ödenek gereken Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira ödenek Lira 

12.000 12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 20 000 10 000 30 000 Teklifteki ödenek kif 

C) Muhtelif kademede hizmet gören personelden bâzılarının bilgi ve görgülerini artırmak ilmî ar 
diyle ötedenıberi uygulanmak isteniildiği gibi 1970 malî yılı içinde de belirli bir nisbette dış memleketl 
bütçeye, aşağıdaki ilâvenin yapılması muvafık olacaktır. 

Mevcut İlâvesi 
ödenek gereken Toplamı . 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira ödenek Lira 

12.000 12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme 
yolluğu 1 19 999 20 000 Mevcut ödenek şüphe 

D) 633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin (b) 'bendi gereğince Ağustos 1970 ayına kadar ta 
miül kursu görmesi iktiza etmektedir. 

Bunlara ödenecek yolluk ve yevmiyeleri karşılamak üzere, aşağıdaki talbldda gösterildiği şekillide b 
ge r ekm ekteidiir. 

Mevcut İlâvesi 
Ödenek gereken Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira ödenek Lira 

12.000 12.834 Kurs yolluğu 250 000 150 000 400 000 Mevcut ödenek kifaye 

E) 633 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (c) bendi gereğince merkezide ve müftülüklerde dinî kütüp 
lar için umumi demirbaş ihtiyacı ile birlikte bâzı lüzumlu kitaplıklar için yeterli malzeme alınması gere 

Bu maksatla 1969 malî yılı bütçesine konulmuş bulunan (950 000) liralık ödeneğin % 20 sine tekab 
Kurulunun 15 . 9 . 1969 gün ve 6-12417 sayılı Kararı ile Maliye Bakanlığınca bloke edilmiş, şimdiye kad 
idarenin bâzı tasavvur ve bağlantıları muallâkta kalmıştır. 



18 — Diyanet işleri Başkanlığı — 249 — 

1970 malî yılma ait teklifte bu cihet nazarı itibare alınarak tale'bolunan (950 000) liralık ödenek isteği de, anca 
bule mazhar olmuştur. 

Bu durum muvacehesinde, aşağıdaki tabloda gösterildiği veçhile, bahis mevzuu ödeneğin, hiç olmazsa geçen yıl 
larak nataimam teşelWb'ü!sle,Tİn ikmal edilmesine cevaz verilmesi gerekmektedir. 

Mevcut İlâvesi 
ödenek 'gereken Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira ödenek Lira Dü 

T3.000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri 500 000 190 000 690 000 Geçen yıl bloke edilen meblâğın bu 

mektedir. 

F) Yukarda (D) paragrafında açıklanan tekâmül kursuna katılacak kursiyerlerin defter, kalem, lâstik giifbi kır 
ruri gezi masraflarının karşılanalbilmeısi için, bütçeye konulmuş bulunan ödeneğin kifayet edemiyeöeğmin belirtilmes 
talbldda ifade olunduğu şekilde artırılması lüzumu anlaşılmaktadır. 

Mevcut İlâvesi 
ödenek gereken Toplam 

B'ölülm Madde Ödeneğin çeşidi Lira ödenek Lira Dü 

14,000 14.510 Kurs giderleri 20 000 10 000 30 000 DİYB ca teklif edilen 50 000 liralık 
edilmemiştir. Verilen az olduğundan 
tifa olunması i c ab etmektedir. 

G-) DİYB nm 1903 malî yılından itibaren şimdiye kadar fiilen tahakkuk etmiş bulunan çeşitli ö!zlüfc hakları tuta 
mevcut müfredatlı listelerine göre miktarı, (952 595) liraya baliğ olmakta bulunduğu sarahaten ifade ve beyan 

1970 malî yıl bütçesiyle bu konuların tesviye ve tasfiyesi için teklif edilmiş bulunan ödenek kifayet edemiyeceği 
da belirtildiği şekilde artırılması zarureti doğmaktadır. 

Mevcut İlâvesi 
Ödenek ;gereken Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira ödenek Lira Düş 

36.000 36.300 Geçen yılları borçları 115 000 837 595 952 595 Bilfiil tahakkuk etmiş çeşitli özlük 
toplamı gereğince ilâvesi icabetmekt 
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H) 1033 sayılı Kanunun 22 nici mafdldeisinin (f) benidiııide belirtilen nitelikte eleman bulunmadığı tak 
imam - hatip kadrolarına bizzarur 2/3 ü nislbetiride ücretle vekil imam - hatipler tâyin eJdilelbilmekteldir. 

Bunlar ancak; 300 liralık ücretin % 35 zammı da dâhil olduğu hailde (270) lirasını alaibilmekte ve f 
iSözü eidilen vekil imam - hatiplerin geçini durumlarının düzcltilelbalımesi ve istilhıdam şartlarının kısme 

ve şartların tahakkuku halinde, bunlara artan (135) liranın da tazminat olarak ödenebilmesi için 'Bütçe 
mün ıdercedilmesi uygun olacaktır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Netice 

Devlet ve millet olarak yekpare ve millî birlik ve beraberlik içiride ve ma'ddi kalkınmamızın yanınlda 
mamız bakımlarından uhdesine çok ciddî, önemli, millî hayati ve büyük hizmetler terettülbetmiş bulunan 
nin kafbulünü ve bu vesile ile teşkilâtın milliyetçi, fedakâr, başarılı ve hizmetleri sdbketmiş elemanlarının 
nan işlbu raporumuz, gereği yapılmak üzere T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına saygı ile a 
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DİYB nm 1970 malî yılı için hazırlanan bütçe teklifinde iMİyaç duyulan, veril 

"Bölüm Maldlde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.110 Aylıklar 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.2T31 Bucak ve köy- imaim - hatip ücretleri 
13.310 Çocuk zaJmtaıı 
12.'320 Doğum yarldımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.82T Müfettişler geçielij 'görev yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.871 Yurt 'dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.873 Yurt dış araştırıma Ve inceleme yolluğu 

13.000 13.130 Döşeme ve 'demirbaş alımlam ve güderleri 
14.000 14.510 Kurs ^giderleri 

14.520 Burs güderleri 
36.000 36.300 Geçen yıllar borçları 

Toplam 
Diğer bölüm ve maidldelerden 

Genel toplaim 
İhtiyaca güre noksan verilme oranı % 16.3 

niten ve noksan kalan öd 

İdarece ihti- Verilmek i 
yaç duyulan nilen ödem 

ödenek lira 

906 006 120 791 
851 090 4 697 
799 460 35 000 
850 000 4 750 0 
850 000 750 
771 650 23 O00 0 
300 000 250 0 
400 000 250 0 
50 000 20 0 
20 000 
950 000 500 
50 000 20 
770 000 670 
952 595 115 0 

203 419 801 190 813 
35 955 755 9 581 

239 375 556 200 395 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 

115 942 541 

188 386 758 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 

115 942 541 

12.110 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 115 942 540 
12.150 819 sayılı Katnun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

52 186 900 ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 4 091 040 
12.212 Cami görevlileri1 ücreti 4 357 860 
12.213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 41 080 603) 
43 680 000 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 58 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 

17 336 716 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 4 750 000 
12.320 Doğum yardımı 750 000 
12.330 ölüm yardımı 200 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 600 000 
12.350 Yakacak zammı 150 000 
12.370 Emekli keseneği karşılikları 10 882 524 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 4 192 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

120 791 043 

120 791 047 

1 

41 138 603 

4 697 190 
1 383 413 

35 000 000 

58 000 

30 180 742 

4 750 000 
750 000 
200 000 

1 179 550 
297 000 

23 000 000 

4 192 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 360 000 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 890 000) 

12.410 Faala çalışma ücreti 120 000 
12.440 Ders ücreti 40 000 
12.490 633 sayılı Kanunun geçici 33 neü maddesi1 

gereğince verilen ücretler 200 000 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 60 001 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 
12.620 633 sayılı Kanunun geçici 4 neü maddesi 

gereğince verilecek ikramiyeler 60 000 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 1 341 600 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 1 159 000 

190 000 
142 500 

285 000 

285 000 

95 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

310 001 

300 000 
1 

10 000 

60 001 

1 

60 000 

1 341 600 

960 001 

190 000 
100 000 

250 000 

250 000 

100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici1 görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 70 001) 

13.000 YÖNETIM GIDERLERI 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I ALIM-
LAR 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 YÖNETİMLE iLGlLt GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

— 254 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

57 000 
166 250 
570 000 
14 250 

95 000 50 000 

47 500 20 000 
19 000 1 

5 353 250 

3 063 749 2 416 500 

142 500 90 000 
142 500 70 000 
950 000 500 000 

1 425 000 1 425 000 
380 000 310 000 
19 000 19 000 
4 749 2 500 

812 251 786 001 

25 000 
120 000 
600 000 
40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

13.250 Mazbut vakıflar arasına alınmış ve alı
nacak cami ve mescitlerin aydınlatma, 
ısıtma ve bakım giderleri 

13.290 Diğer yönetim. giderleri' 
HİZMETLERLE İLGÎLl ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

1 
4 750 

9 500 

4 750 
4 750 

342 000 

190 000 
147 250 

4 750 

61 750 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 7 600 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

54 150 

13.610 Kira bedeli 1 064 000 

1 
1 000 

6 000 

5 000 
1 000 

232 500 

140 000 
90 000 
2 500 

65 000 

5 000 

60 000 

1 000 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 721 052 692 003 
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B&iüae Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE ILGÎLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği1 giderler 

14.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

— 256 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

4 750 2 000 

716 300 690 001 

4 750 5 000 

23 750 
668 800 
23 750 

23 750 

20 000 
670 000 

1 

19 000 15 000 

9 500 
9 500 

10 000 
5 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 188 386 758 194 781 99 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 5 353 250 4 506 00 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 721 052 692 00 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 23 750 20 00 

CAK1 HARCAMALAR TOPLAMI 194 484 810 200 000 00 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

23.000 

23.612 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Taşıt alımları 85 000 

85 000 

23.612 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Taşıt alımları 85 000 200 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

3öliim A î ad de Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

35.350 Müstehikkini ilmiyeye yapılan aylık yar
dımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Diyanet îşleri Başkanlığı Merkez Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına 
(Merkez memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

76 000 

20 000 

56 000 

115 000 

115 000 

20 000 

60 000 

115 000 

15 000 

80 000 

115 000 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 100 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 260 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

76 000 

115 000 

191 000 
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Rapor 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılı Büçe tasarısı incelenmiştir. Bu incelemede, 
revlerinin yürütülmesi konularında, bütçe raporları hakkındaki muhtıra göz önünde tutulmuştur. 

I - Hizmetin niteliği ve yenime getirilmesi şeMi : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yükümlü olduğu görevlerini iki ünite halinde yürütmektedir. 

1) Tapu işleri : 
Bütün il ve ilçelerle tam teşkilâtlı (4) bucakta mevcuidolaın tapu sicil mıihafızlıklariyle memurlukları 

laıma, trampa, taksim, rehin, irtifak hakları tesisi ve kat müllkiyeti gibi günlük tapu işleri, Genel Müdü 
ve ilgili diğer kanunlarla, tapu sicil tüzüğü hükümlerince- yürüt m elide yükümlü olduğu en önemli görevle 

2) Kadastro ve tapulama işleri : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu.kısımdaki işlerini kadastro ve tapulama çalışmaları teşkil 

a) Kadastro işleri : 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre yürütülmekte olan kadastro çalışmaları il ve ilç 

küllerim hukukî ve fonnıi durumlarını tesbıilt, plâna .müstenıit ve Medcnii Kanunun 'aradığı nitelikteki tapu 
mektedip. 

Bugüne kadar (-38) il ve (78) ilçenin kadastrosu yapılarak 1 Aralık 1969 tarihine kadar (1 354 638) p 
bu işleri yapmak üzere bağımsız (21) ve (31) ilçe ve yetki ile (1) il ve (16) ilçede olmak üzere (69) b 
dır. 

Kadastrosuna devam olunan (21) ilden (5) inde esasen kadastrosu yapılmış olup, bugünkü faaliye 
içindeki gayrimenkullerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

Mevcut bölgelerden (52) adedi müstakil kuruluş olup (17) adedi yetki ile yürütülmektedir. 

<b) Tapulama işleri : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında başlanılmış olan tapulama faaliyetlerinin gayesi, köyler 

larını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerini zilyedlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve plânlarını d 
Tapulama işleri, 1950 - 1955 yılları arasında klâsik metotla (şerit, pusula ve takeometre gibi aletle 

miş 6587 sayılı Kanunla ileri memleketlerin uyguladığı (fotogırametrik) metoda geçilmiştir. Halen tek 
(34) bölgede klâsik, (75) bölgede fotogrametrik olmak üzere (109) bölgede (435) ekip halinde tapulama 

109 müstakil bölgeye ilâveten, ayrıca (243) yerde de yetkili olarak tapulama faaliyetlerinin mevcu 
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Tapulamanın başladığından 1 Aralık 1969 tarihine kadar (8615) köyün tapulaması ele alınmış ve bunlardan (7957 
mıştır. Buna göre (8 319 487) parselin tahıdit ve tc^biti yapılmış ve (90 253 193) dönümlük yerin yüzölçümü ikmal ed 
pu kütükleri tanzim edilmiştir. 

II - Hizmetin, gelişine seyri : 
1. Tapu işleri : 
Günlük tapu muamelâtının, tutulan istatistikî bilgilere göre, devamlı bir surette arttığı görülmeJktadir. 1969 yılı 

dinin (1 447 708) olacağı ve ©İde edilecek Emlâk Alım Vergisi ile Kadasro ve Tapulama harçlarının (454 335 652) l 
tedir. Bu netice göstermektedir ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya değil ve fakat dolayısiyl 
ni taşımakta, gelirleri, sağlanan imkânlar nispetinde artmaktadır. 

Mukayese imkân ve bu hizmetin gelişme seyri hakkında fikir vermek yönünden : 
a) 1936 yılında (348 832) tapu muamelesi yapılarak (1 181 418) lira, 
b) 1946 yılında (627 059) muamele karşılığında (7 455 175) lira, 
c) 1956 yılında (809 801) muamele için (47 102 625) lira, 
Hare alındığını ive 1966 yılında ise (1 048 204) muameleye karşılık (222 441 637) lira, Emlâk Alım Vergisi ve harç 

fayda görülmüştür. 
1968 yılında (1 218 599) muamele karşılığında (316 584 118) lira, Emlak Alım Vergisi ve hare ta'hısil edildiği, 19 

na kadar (1 085 781) iş karşılığı (840 751 739) lira Emlâk Alım Vergisi ve ıharç, Damga Vergisi ve daire dışı akitl 
miştir. Bu meblâğın yıl sonuna kadar (454 335 652) lira olacağı ve iş sayısının da (1 447 708) olacağı tahmin edilm 

2. Kadastro işleri : 
'Kadastro hizmetleri hızlı bir gelişme halindedir. 1 Ocak 1969 dan 1 Aralık 1969 tarihine kadar 78 351 parsellik iş 

rama alınan 88 975. parsele ait kadastral işlemlerin sonuçlandırılacağı anlaşılmalktadır. Bu 1968 yılma nazaran 12 77 
Bitmektedir. 

Ayrıca, Ege deprem bölgesindeki Alaşehir, Demirci, Gördes ve Sındırgı ile Mersin'de sel âfetine mâruz kalan yerler 
iun 50 çeşitli bölgesinde 4 436 parselin kadastro ;u yapılmak suretiyle Âfetler Kanununun uygulanmasına imlkân sağ 
ramının tesbit ettiği kapasitenin üstünde netice alınmıştır. 

3. Tapulama işleri: 
Tapulama işlerinde de devamlı bir gelişime olduğu görülmekle beraber, havai fotogrametri metodunun uygulanm 

özellik kaydedildiği görülmüştür. 
1 . 1 . 1969 dan 1 . 12 . 1969 tarihine kadar (691 646) parselin arazide tahdit ve tesbiti yapılmış ve ayrıca 743 

(8 195 846) dönümlük (8 195 Km2, lik) bir aradnin tapuya devredileibileceği ve ıbu miktarın yıl sonuna kadar prog 
cağı anlaşılmaktadır ki, bu 1968 programını aşan ıbir neticedir. 
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Tapulama işlerimde özellikle fotogrametrik metotla çalışılanı bölgelerde nirengi, uçuş ve kıymetle 
tapulamanın hedefi olan tapu sicillerimin biram evvel tesis edilmeisini ağırlaştıranı sebeplerin başında : 

a) ödenek kifayetsizliği selbebi ile arazide (260) iş günü çalışılanmaması, 
b) Ekiplerin emrine yeteri kadar motorlu araç verilememiş olması, 
>c) Arazi hudutlarımın gayrimuayyem oluşu ve geniş ölçüdeki tapusuz tasarruflarla haricî alım - sat 

rının ve dolayısiyle niza ve ihtilâfların fazla nis bette olması, gibi hususlar vardır. 
Bu nedenledir ki, idemitifiikasyom denilen telknik deyimin, tapulaımadalki hizmet unsurlarını kapsıyam 

ideıntifilkaisyon deyimi, teknik anlamda harita uygulaması olduğuna göre bu deyim, tapulamadaki hizm 
leketimizdeki tapulama faaliyeti, gayrimenkul mülkiyetini düzenliyen, tapu sicillerini tesis ödem ve ağ 

Köy sınırlarının tesibitindan başlayıp, parsel sınırlarımın gayrimenkul maliklerini tâyin ve tesbıiti, itira 
lerin incelenmesi, karara bağlaniması, ilân ve tescil safhaları tapulamanın zıorunlu kıldığı safhalardır. Binae 
ması oilimıadığından memleketlimizin şartları bakımınldan (tahdit ve tesbiit işlleri) diye ifade edilmesi ger 
kapasitenin tâyini hususunun göz önünde tutulması gerekttneklted'ir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yukarıda özetlenen gör evi eni ve bu görevlerin gelişme 
hayatiyle çoik sıkı ilgisini ve önemini göstermek tedü\ 

sBu hizmetin anagayesıi Medeni Kanunun aradığı nitelikteki tapu sicillerimi tesis ye bu suretle, mü 
dir ki, faaliyetin esas ve ağırlığı hukukî bir nitel il: taşımaktadır. 

"Bununla beraber, kadastro ve tapulama dolayısiyle tanzim edilen standart haritalar, baraj su 
ve imar işleri gibi kalkınma İle ilgili ve toprağa ilişiklin yatırımlara temel hizımıet vazifesi görmekt 

Diğer taraftan, 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmasından elde edilen, müspet neticelerde 
©den ihtilâfın '% 5 - 8 oranında düşmüş olmasıdır. Gerçekten, 5602 sayılı mülga Tapulama Kanunu 
bir incelemeye tabi tutulmasına imkân vermemiş olması, bu ihtilâfların % 50 nin üstünde bir oramla 
maktadır. 

III - Yatırımlar : 
Kalkınma, plânı (İkinci Beş Yıl 1968 - 1972) nin harita, tapu ıkadastro sektörünün amaçlarına ul 

rak 1969 malî yılı bütçesine ödeneği konan yatırımların durumu aşağıda belirtilmiştir. 

.1. Moto'rllu arazi taşıt aracı : 
iAlmması öngörülen (50) aıdcd mıotorlu arazi taşıt aracından (44 000) liraya yalnız bir araba alı in 

lı'ye Bakanlığınca ancak (% 50) si olan (1 187 500) liranın sarfına müsaade edil im iş olup alman bir a 
da Devlet Malzeme Ofisine transfer edilmiş ve bununla (2-5) araç daha alınmasına çalışılmak tadır 
lann sağlanmasında büyük bir zorunduk vardır. 

2. Çeşitli fennî malzeme İhaleler yapılmış olup satmalına, işleri .döviz tahsisi niisbetin.de gerçekle 

http://niisbetin.de
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3. Etüt ve proje giderleri : Aırazi çalışmalarına paralel olarak sarf edilmek suretiyle gerçekleşmdştir. 
4., Biıııa onarım ve yapımı : Bayındırlık Bakan lığınca gerçeıkleştiıilmesine çalışılmaktadır. 
19(19 yılı programı ile iilgilii olarak,, 1969 malî yılı bütçesinden toklif ediılen bu yatırımlar hanita, tapu - kadastr 

yüratülmcsinde kullanılacak makina, teçhizat ve taşıt alımları ile ilgilidir. 
Bu yatırımlar hizmetin yapılmasında isürat sağlıyacak ve çalışmaları hızlandıracak niteliktedir. 

IV - Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. 1969 yıllı cari bütçesiinin çeşlitli bölümllcrinde mevcut ödeneğin kullanılmasında âzami tasarrufa ıriayet olund 

de harcamalar yapılldığı tesbiit oOunmuştur. 
2. Genel harcama cetvelleri üzerinde yapılan incellemeide, konulan ödeneklerde tasarrufa alman miktarla-r do 

bütçe yılı sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmıştır. 
3. Kadrolarda hizmeti aksatacak bir açık mevcut değildir. 
4. 1969 yılı içinde ek ödenek olarak Maliye Bakanlığından (4 431 328) lira alınmış olup emekli (keseneğinin kan 

rıılmasındandır. 

Maliye Bakanlığının müsaadesiyle yapılan aktarmalara gelince : 
a) 12.910 neu mad'desdnden (45 000) ve .12.920 nci maddesinden (20 000) lira olmak üzere tapulama, ve kadastro iş 

sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre vet ilecek tazminat gündelikleri ve geçici görev yolluğu maddelerimden (65 000) lir 
görev yolduğu maddesine ve ayrıca 12.920 nci maddesinden (925 000) ldra düşülerek 12.410 fazla çalışma ücretine akta 

b) 12.110 Genel idare aylıklarından 17 
12.111 Tapulama personelli aylıklarından 23 
12.112 Kadastro personeli aylıklarından 2 
12.211 Genel idare hizmetliler ücretinden 2 
12.213 Kadastro personeli hizmetliler ücretinden 1 
12.370 Emekli keseneği kadılıklarından 3 
12.270 Teknik personel ücretlerinde 6 
12.910 Tapulalma tazminat ücretlerimden 52 
12.920 Kadastro tazminat gündeliklerinden 1S 

olmak üzere topluca (129 818) Mra düşülerek 36.300 (Geçen yıllar borçları ımaddesine) aktarılmıştır. 
Bu aktarmaların, bütün tasarruf tedbilerine rağmen cari bütçeye konulan ödeneğin kifayet etmemesi sebebi ile ve z 

mıştıi'. 
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1970 yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında bu ihtiyaçlar nazara alınarak imkân nisbetinde bu yola 
cenin 1969 yılına nazaran düşmesi neticesi olarak bu gibi aktarma ve ek ödenek ihtiyacının doğacağ 
güçlük çekileceği ve bunun da hizmeti olum-aız yönde etkiliyeeeği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Tapu ve Kadastro teşkilâtında görevli bulunan memurlardan Arap harfli tapu kayıt 
di L'kscdi'ür derecele azalmıştır. Bu sebeple bu 'kayıtlara dayan ila ra.k tapu dairelerinde yapılan günlük iş 
nnda 'göz önünde tutulması gereken örneklerin çukanimaısında büyük zorluklar çekildiği göiiUm.ck 
Türkçeye çevı ile bilmesi için, 12.410 ncu maddesine konulan cd'eıuk yeterli değildir.. 

Gelecek yıllar ödenek konulsa bile,, bu işi yapahiOeeokleıiin temıinindeld güçlük, ımemileıket çapı nida 
taşımaktadır. 

Bütçenin. 12.811 nciı .maddesindeki sürekli görev yollukiları için ıkönulaıı ödenekte yetersizdi.r. Günkü .k 
kar ekte ri taşımaktadır. Yıl içinde böl ged ekli işlerini ikmal eden ekiplerin başka bölgelere naklinde 
rın maaş aldıkları halde, hizmet vercmiycce'kleri anlaşıl intaktadır. 

Ayrıca, bütün il ve ilçelerle (10 000) 'köyde faliyeti bulunan bu teşkilâtın işlerini daimî kont; o! v 
göz önünde tutulursa, müfettişler içim 12.821 ve kontrolörler için 12.824 ncü maddelere konula ı öde 

¥ - Yeni bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler : 
1. Muhasebei Umumiıye Kanunu ve yıllık programa göre İner hizmet karşılığı ödenek, bütçede yeJ 

2. Fiilî kadroları ve üst dedece uygula .malını karşılıyacak tam, ımiıkltarda ödenek 'konamamif- .tır. K 
memuı ve hezimetti kadroları ancak hizmeti ka.rşılıyabilccek durumda olup kadro şişkinliği bahis ko 

3. Hizmeti aksatmadan bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 
4. 1970 yılı için (L) cetvelinden, aylık kadrosu 300 lira olan 108 aded teknisyen yardımcısı ç 

edilmiştir. Yapılan incelemeye göre bu teklifin kabulünün zaruri olduğu kanaatine varılmıştır. G 
ulaşılması bakımından, yeni kadroya ihtiyaç vardır. 

5. (D) cetvelinin incelenmesinde bâzı yeni k adroların ilâve edildiği görülmüştür. 

Bunlar ezcümle : 
Genel idarenin iller kısmına 50 hademe kadrosu, 10 daktilo kadrosu ve 10 arşivci kadrosu ilâ 

tapu idarelerinde odacı bulunmadığı ve bu hizmetlerin maalesef bizzat memurlar tarafından yap 
bu gibi nahoş hâdiselerin ortadan kalkması bakımından yerinde bir ilâve olduğu, ayrıca kadastro 
daktilo kadrosunun ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

6. Ek görev olarak sadece okul ve kurstaki öğretmenlikler mevcuttur ve bu şekilde ödenen m 
7. Yabancı uzman yoktur. 
8. 4489 sayılı Kanuna göre dış memleketle re gönderilmiş kimse yoktur. 
9. Döşeme ve demirbaş harcamalarında yersiz harcama yapılmamıştır. Teklif edilen (340 0 00) lir 

kadastro merkez ve taşra dairelerinin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. 
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10. Taşıt araçları genel olarak tapulama ve kadastro müdürlüklerinde ve arazi hizmetlerinde kullanılmak 
de Genel Müdürünün hizmetine tahsis edilmiş bir araç mevcuttur. Kullanılma tarzlarında tenkidi gerektirir 

11. 13.140 yayım harcamaları için (20 000) l i ra ödenek teklif edilmektedir. Geçen yıl tatbikatında bu öd 
alınmasma sarf edilmek suretiyle yerinde kullanılmıştır. 

12. Cari harcamalarda teklif olunan ödenek dışında bir tasarruf imkânı görülmemiştir. 

VII - Dilek ve genel görüşler : 
1. Teklif olunan bütçe âzami tasarruf düşüncesiyle hazırlanmış olup bundan her han gi bir kısıntı ya 

gibi, 1970 yılı programındaki üretim hedefle rino ulaşabilmek amaciyle, işçi ücretleri, arazi tazminatları, b 
burs giderleri, tapulama ve kadastro işleri gidcrleroinim artırılmasının gerektiği anlaşılmıştır. 

2. Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıllık uygulama programında öngörüldüğü gibi kadastr o ve tapulama işl 
süre içersinde bitirilmesi, bu teşkilâtın hizme t ihtiyaçlarına yeter kadro imkânlarını sağlıya cak yeni bir kuru 
bağlıdır. Bu hususun Devlet Memurları Kanununun tatbikatında da nazara alınması ve sınıflandırma tüzüğ 
lanmasında tapu ve kadastro işlerinin ihtisas is üyen özelliklerinin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Yukarıda hizmetin gelişme seyri bölümünde de belirtildiği üzere, tapu işleri her yıl önceki yıla nazaran a 
lında yürürlüğe giren 2997 sayılı Teşkilât Kanunu ile verilen kadrolarla karşılanmasına imkân tasavvur edileme 
tedvirinde büyük sıkıntı çekileceği görülmektedir. 

Esasen gayrimüsaidolan kadroların tıkanması sebebi ile kanuni süresini doldurmuş memurların terfilerinin sağl 
tişmiş memurların başka dairelere geçmelerinin önlenemediği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede terfi sürelerini d 
oldukları halde kadrolarının müsaadesizliği sebebiyle terfi edemiyen 130 memur bulunduğa tesbi edilmiştir. 

Binaenaleyh idarenin âcil bir kadro kamu mı ile durumdan kurtarılması gerekmektedir. 

3. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman içinde çözümlenebilmesi için tapulama mahkemelerinin çoğalt 
tırılması gerekli mütalâa edilmektedir. 

Tapu dairelerinin görev yapabilecek ve tapu sicillerinin muhafazasında itimat telkin edecek binalara kavu 
yeti Kanununun geniş çapta uygalıındığı görülen büyük şehirlerde, bu ihtiyaç fazlasiyle duyul maktadır. Tapu 
hazindir. Bütçe imkânları nisbetinde bu halin ıslahı temenniye şayan bulunmuştur. 

4. İkinci Beş Yıllık üretim hedeflerine ulaşıl ması için âzami gayret gösteren Genel Müdürlüğün, 1969 ve 1970 
ihtiyacının sağlanmasında, Devlet Malzeme Of isinee birinci derecede tercih tanımalıdır. Ayrı ca 19-67 yılı yatırı 
uçak 'alımı için de henüz döviz temin edileme diğinden satmalmmamıştır. Sağlanmasında büyük bir zioranluk var 
için 23.611 (Makina, teçhizat alımları, büyük: onarımları) maddesine 5 milyon liranın ilâvesi gerekmektedir. Aks 
dunun uygulanmasına dayalı plân ve programların gerçekleştirilmesi mümkün olmıyacaktır. Diğer taraftan 1970 
yılma nazaran noksan oluşu da bu ilâvenin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün; 1970 yılında yapacağı tüm çalışmalarını ve kalkınma pla 
sını, bütçenin verdiği imkân içinde, değerlendireceği bd>r anlayış taşıdığı kanaatine vardığımı arz ederim 

Saygılarımla. 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 85 878 927 

AYLIKLAR Kesim toplamı 52 800 391 

12.110 Genel idare aylıkları 29 203 065 
12.111 Tapulama personelli aylıkları 17 071 695 
12.112 Kadastro personeli1 aylıkları 6 257 925 
12.113 Kadastro okulu ve kursu aylıkları1 267 705 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 18 207 371 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
İ2.211 Genel idare hizmetliler ücreti ' 4 488 750 
12.212 Tapulama personeli hizmetliler ücreti 3 681 450 
12.213 Kadastro personeli hizmetliler ücreti 825 390 
12.214 Kadastro Okulu ve kursu hizmetliler üc

reti 180 630 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 8 849 580) 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 1 023 030 
12.232 Kadastro okulu ve kursu geçici hizmetliler 

ücreti 410 740 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

1 432 990) 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

82 894 9 

48 860 960 

29 862 880 
12 467 000 

6 189 597 
341 482 

1 

17 696 571 

4 957 470 
2 803 760 

876 400 

211 950 

1 023 030 

409 960 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücretleri 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 
12.281 Tapulama işçi ücretleri 
12.282 Kadastro işçi ücretleri 

(işçi' ücretleri' toplamı : 1 000 001) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi1 ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.470 Yenileme ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş 

tazminatı 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

— 270 — 

1969 ödeneği Hükümete e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

25 000 25 000 
6 472 380 6 389 000 

1 1 
1 100 000 1 000 000 

8 796 010 10 848 961 

1 160 000 L 140 000 
100 000 100 000 
40 000 40 000 
375 000 550 000 
50 000 35 000 

4 028 480 7 989 781 

1 042 530 994 180 

800 900 1 626 000 

600 000 1 500 000 
900 1 000 

200 000 125 000 

135 000 135 000 

1 1 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

YOLLUKLAK Kesim toplamı 1 819 254 1 227 504 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici' 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolör']er geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolhığu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 190 002) 

77 - Yurt dışı yollukları 

380 000 
95 000 

403 750 
285 000 

1 
546 250 

47 500 

200 000 
60 000 

300 000 
200 000 

400 000 

30 000 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 37 502) 

38 000 

1 

23 750 
1 

20 000 

1 

17 500 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HÎZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nei maddesine göre ve
rilecek tazminat gündelikleri ile geçici1 gö
rev yolluğu 

12.920 Kadastro işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre ve
rilecek tazminat gündelikleri ve geçici gö
rev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR 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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

— 272 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

5 320 000 2 500 000 

2 945 000 2 000 000 

2 375 000 500 000 
4 976 001 

2 501 251 2 265 000 

302 001 200 000 
1 045 000 850 000 
380 000 340 000 
19 000 20 000 
674 500 600 000 
76 000 250 000 
4 750 5 000 

503 500 380 000 

95 000 
95 000 

75 000 
75 000 
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Bölftm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri' 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet tasıtlaıı işletme ve onarma gider
leri 
KIRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLl HlZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

285 000 
4 750 
23 750 

508 250 

308 750 
190 000 
9 500 

19 000 

9 500 

9 500 

1 444 000 

8 500 058 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

200 000 
5 000 

25 000 

510 000 

250 000 
250 000 

10 000 

20 000 

10 00O 

10 000 

1 650 000 

5 702 00 

95 000 30 000 



Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü 

Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TAPULAMA GİDERLERİ 
14.91.1 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 
1.4.919 Diğer alım ve giderler 

(Tapulama giderleri toplamı : 2 970 001) 

KADASTRO İŞLERİ GİDERLERİ 
14.921 Büro giderleri 
14.922 Ulaştırma giderleri 

— 274 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 

1 740 400 

228 000 
1 464 900 

47 500 

6 664 656 

684 950 
617 500 

1 
1 045 000 
991 943 
66 500 
541 975 

1 212 000 

200 000 
1 000 000 

12 000 

4 460 001 

500 000 
500 000 

1 
1 200 000 
500 000 
70 000 
200 000 

285 000 200 000 
57 000 40 000 
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15.000 

Madde 

14.923 
14.924 
14.925 
14.926 
14.929 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Kadastro işleri giderleri toplamı : 

1 490 000) 

233 700 
285 000 
264 837 
213 750 

1 377 500 

KURUM GİDERLERİ 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

80 750 

66 500 
14 250 

541 500 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim top] 

KADASTRO OKULU GİDERLERİ 

iamı 541 500 OKULLAR GİDERLERİ Kesim top] 

KADASTRO OKULU GİDERLERİ 

iamı 

15.251 Büro giderleri 71 250 
15.252 Ulaştırma giderleri 4 750 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 90 250 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 38 000 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 308 750 
15.259 Düğer alım ve giderler 28 500 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA*VE TÖREN Gl-

85 500 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA*VE TÖREN Gl-
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 4 750 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

200 000 
250 000 
200 000 
100 000 
500 000 

533 000 

533 000 

50 000 
5 000 

83 000 
20 000 

350 000 
25 000 

45 000 

000 

40 000 

25 000 
15 000 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi • Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 85 878 927 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 976 001 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 8 500 058 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 541 500 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 85 500 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 99 981 986 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 277 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23.000 

21.000 

23.000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

31 061 215 
7 325 785 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
21.620 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 

yapım Merinin gerektirdiği giderler 1 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 3 983 000 

38 387 001 36 711 001 

38 387 001 36 711 001 

1 608 000 
2 375 000 

29 385 215 
7 325 785 

3 983 000 

38 387 001 

3 983 000 

1 500 000 

250 000 
1 250 000 

1 500 000 

36 711 001 

1 500 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 42 370 001 38 211 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

35.000 

36.000 

77 - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Men
supları Sosyal Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım olmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

125 000 

125 000 

125 000 

75 000 

75 000 75 000 

75 000 

125 000 
75 000 

1 
74 999 

125 000 
75 000 

1 
74 999 

200 000 
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Rapor 

ADALET BAKANLIĞI 1970 YILI BÜTÇE RAPORU 

Bütçe Karma Komisyonu ıSayın Başteanlığına 

Adalet Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı tarafımızdan incelenmiştir. 
1. Hizmetin niteliği ve yerine getirilme şekli : 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı, mahkemeler. Cumhuriyet Savcılıkları, icra ve iflâs memurlukları 

Talblipler, oeza ve tevkif evleri, çocuk ceza ve ıslaih evlerin/den ibaret bulunmaktadır. 
A) Merkez teşkilâtı: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
h) Ceza işleri Genel Müdürlüğü, 
c) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 
d) Ceza v£ Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü. 
e) Zatişleri Genel Müdürlüğü, 
f) Levazımı Müdürlüğü, 
g) Evrak Müdürlüğü, 
Dairelerinden mütevekkildir. Ayrıca Savunma Sekreterliği de mevcuttur. 
Merkez teşkilâtı için özel olarak tedvin edilmiş bir teşkilât kanunu mevcut değildir. Halen 22 Mayıs 

Nizamnamei Dahilîsi) adlı bir nizamname ve sonradan kalbul edilen 458 sayılı Oeza ve Tevkif Evleri K 
müteferrik ve dağınık hükümlerle bu teşkilât görevlerini yıllardan beri yürütmeye gayret etmektedir. 

Merkez Kuruluş kanun tasarısının Başbakanlığa sunulduğu öğrenilmiştiir. 
B) Mahkemeler ve diğer teşkilât. 
a) ıSorgui hâkimliği, 
h) Sulh hâkimliği, 
c) Asliye Hakimliği (Ağır ceza mahkemeleri dâhil) 
d) iş mahkemeleri, 
e) Tapulama mahkemeleri, 
f) Yargıtay, 
g) Yüksek Hâkimler Kurulu, 
h) icra» ve iflâs Daireleri, 
ı) Cumhuriyet Savcılıkları (Yargıtay Başsavcılığı dâhil) 
j . Ceza ve Tevkif evleri, çocuk ceza ve ıslah evleri. 



21 — Adalet Bakanlığı — 281 — 

Mahkemeler için de bütün teşkilât hükümlerini ihtiva eden biir kanun mevcut değildir. İlk dereceli mahkemeler 
sayılı Mehakimi Ş/er'iyenin ilgasına ve Mehakim Teşkilâtına ait ahkâmı mualdidil kanun ile idare edilmektedir. Bu 
karşılamaktan çok uzalktır. Yargıtay için müstakil bir Teşkilât Kanunu mevcuttur. Ayrıca yeniden hazırlanan Ya 
sının Başjbakanlığa sunulduğu öğrenilmiştir. 

Hizmetlerin iyi bir tarzda ifa edile'bilmesi bakımından diğer kanunlar üzerinde yapılan çalışmalar hakkında b 
müştür. 

Hâkimlerin özlük işleri Anayasa hükmü ile kurulup faaliyete geçen Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından tedvir 
lışma tarzını tanzim eden 45 sayılı Kanun 1062 yılından beri yürürlükte bulunmaktadır. 

Bu kanunda hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından denetimi konusunda kâfi hükümler bulunmaması, m 
nı göstermiştir. Bu husus nazara alınarak hazırlanan kanun tasarısının Başbakanlığa sunulduğu öğrenilmiştir. 

1934 yılından beri yürürlükte olan ve mütaaddit tadillere rağmen ihtiyacı karşılamaktan çok uzaik bulunan Hâk 
rısının da hazırlıklarının tamamlandığı ve Maliye Bakanlığının mütalâasının beklendiği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, Adalet mensupları için (Adliyeciler Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısı) hazırlanmış ve Başbakanlığ 
Her ne kadar 1967 yılında 882, 884 ve 887 sayılı kanunlarla Yargıtay, ilk derece mahkemeleri ve adalet dairele 

kadrolar dağıtılarak sıkıntı kısmen izale edilmiş ise de 1970 yılı içinde sayıları dörtyüzlün üstüne çıkacak olan ve k 
'hâkim ve savcıların terfilerinin sağlanması için daha bir miktar kadroya ihtiyaç bulunduğu tesıbit edilmiştir. Bu k 
çıkarılması gereğine kaaniiz. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karan muvacehesinde Savcıların atanmaları ile ilgili kanun tasarısının Yüce Mecl 
miştir. 

Adalet Komisyonunda bulunmakta iken kaldük olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tasarısında; kanun b 
değiştirilımesinin, bâzı maddelerinin kaldırılmasının bâzı madde ve fıkralar eklenmesinin öngörüldüğü ve bu tasarının 
ğına sunulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Noterliğin meslek haline getirilmesi, noterlerin durumu ile noterlik işlemlerinin ıslahı gayesini güden noterlik kanu 
si Başkanlığına yeniden sunulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Cezaların infazı sırasında ve infazından sonraki korumaya (patronaj) ait kanun tasarısı hükümlülerin tahliyeleri 
Sonrasında yardım ve müzaharete muhtaç 'bulundukları göz önüne 'alınarak tahliye sonrası cemiyette karşılaşabil ecek 
dilerinin bir sanat sahibi yaparak iş bulabilmelerini ve toplumsal hayata intibaklarını sağlamak .amadiyile hazırlana 
renin sona ermıesi söbebiyle yeniden hazırlanarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Malî portresi (6 221 000) lira olan ve toplam olarak 633 kadronun ceza evleri personeline ilâve hakkında hazırla 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı Bak 
lunmaktadır. 

Ceza evlerinin iç ve 'dış korunmasının tek elden idaresi için hazırlanan Ceza İnfaz Kurumları Koruma Teşkilâtı 
sonel Dairesi ve Maliye Bakanlığının nisbet mütalâa vermemeleri sebebiyle Bakanlar Kuruluna sunulamamıştır. 
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Ceza evi tabiplerine tazminat verilmesini öngören kanun tasarısı hazırlanmış ve mütalâasını bildirmek 
Adaletin süratle ve az masraflı olarak gerçekleştirilebilmesini teminen, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka 

konuda gerek. tatbikatçıların ve gerekse bilim adamlarımızın görüşlerinden yararlanarak hazırlanmış bulun 
Ayrıca Türk Ceza Kanununun, tatbikatta aksayan yönlerini giderecetk ve memleketin gelişen şartları 

teminen, mezkûr kanunda değişiklik yapılması gerekli görüldüğünden, bu konuda da uzun zamandan be 
bulunan tasarı Yüce Meclise sunulmuş bu'unnurktadır. 

Çocuk mahkemelerinin kurulmadığı nadir ülkelerden bulunan memleketimizde de, bu mahkemelerin k 
(Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkıudalki kanun tasarısı) keza Yasama, Organ 

Öte yandan adaletin süratle gerçekleştirilmesini sağhyacak yan tedbirler meyanında, adiî zabıtanın k 
devam edilmekte bulunduğu memnuniyetle muşa bade edilmiştir. 

Bunlardan başka, 1960 yılına kıyasen iş hacmi üç misli artmış bulunan adlî sicil işleri, insan gücü ile 
dat gösterdiğinden, Bakanlık bünyesindeki bu işlerin gelişen teknik imkânlar göz önünde tutularak dah 
nin zorunlu bulunduğu müşahede olunmuştur. 

Hizmeti bakımından ayrı bir özellik arz eden Ceza ve Tevkil: Evlerine ve 'kuruluş ve görevlerinden k 
İnfaz sistemi : 
Suç, işliyeıı kimseye toplum adına kanuni bir müeyyide olarak uygulanan cezanın in Pazında maksat 

yade onu ıslah edip yeniden suç, işlemesini önlemek ve dolayısiyle cemiyetin asayiş ve düzenini korumaktı 
16 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki kanun, bu esaslara göre 

lanmasında basanlar kaydetmiştir. Sözü geçen kanun hükümlerim1 göre hazırlanan tüzük ve yönetmelikl 
mine göre, hürriyeti bağlayıcı cezalar; kısa ve uzun süreli olmak üzere iki 'kısımda mütalâa edilmekte 
olunmaktadır. 

Birçok mahzurlar doğuran kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine suçlunun durumuna göre ha 
riyeti bağlayıcı eczalar hükümlünün kendisine ve ailesine zarar vcrmiyeeek surette tatbik edilmektedir. U 
mahkûm olanlar ise tefrik edilen müşahede merkezlerinden müşahedeye tâbi tutulmakta ve durumları 
edilmektedirler. 647 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 16 bine yakın hükümlü 
açık ve kapalı ceza evlerine sınıflandırılmak suretiyle gönderilmişlerdir. Bu yoldaki tatbikatın faydalı 
larının yüzde elli oranında ve diğer üzücü olayların da hissedilir derecede azaldığı anlaşılmıştır. 

Tüzüğün uygulanmasına başlandığı tarihten bugüna kadar 15 889 hükümlü mazeret, özel ve iş arama 
tikleri aile yuvalarına kavuştuktan sonra izin süresinin bitiminden birkaç saat önce ayrıldıkları ceza e 
lara riayetlerini ispadetıniş bulunmaktadırlar. 

Ceza evlerinin genel tasnifi : 
Tüzük hükümlerine göre, infaz kurumlan ceza evleriyle tevkif evleri ve çocuk ıslâh evleri ve yine 

leri açık, yarı açık ve kapalı olarak sınıflandırılmıştır. Bu duruma göre halen 31 aded müşahede merkez 
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ğer kapalı ceza evleri, 7 aded açık ceza evi, 9 aded yarı açık ceza evi, 1 aded çocuk ıslâh evi, 2 aded çocuk ceza 
evi ve 498 aded kaza ceza evi olmak üzere ceman G34 aded ceza evi bulunmaktadır. 

Müşahede ve sınıflandırma merkezlerinde müşahedeye tâbi tutulan hükümlülerin bir kısmı açık ve yarı açık 
halde bu ceza evleri adedinin azlığı dolayısiyle sıra bekledikleri anlaşıldığından kanun hükümlerinin eksiksiz ye 
yarı açık ceza evi adedinin artırılması inak s adiyi e bütçeye yeteri kadar ödenek konulması temenniye şayan bulunm 

Ceza evleri nüfusu hükümlülerin iaşe ve eğitimi : 
1966 yılı istatistiği bakımından Kasım ayı gayesi itibariyle hükümlü adedi 27 512 ve tutuklu adedi de 26 402 

man 53 914 kişi hükümlü ve tutuklu bulunduğu öğrenilmiştir. 
Kapalı ceza evlerindeki hükümlü ve tutuklular günde (140) kuruş üzerinden, hasta ve müşahedeye tâbi hükü 

leri ve çocuk ceza ve ıslah evlerindeki hükümlüler ise günde (250) kuruş üzerinden iaşe edildikleri anlaşılmıştır. 
Eğitim faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesi müşterek bir programa bağlandığı ve 

men sayısının 139 ve okutulan hükümlü ve; tutuklu sayısının ise 10 bin civarında olduğu, yine ayrıca eğitsel el sa 
za evlerinde açıldığı anlaşılmıştır. 

Hükümlülerin çalıştırılması, döner sermaye ve iş yurtları hükümlülerin maddi ve mânevi kalkmmalariyle ilgil 
olmak üzere ceza evlerinde iş konusu gelmektedir. 4358 sayılı Kanuna göre açılan ve döner sermayeden idare edile 
olup bu yerlerde çalışan hükümlülere gündelik verildiği ve ezcümle 1968 malî yılı içerisinde hükümlülere verilen 
lirayı bulduğu ve tahakkuk ettirilen prim mikt-u-mıa (1) milyon liraya baliğ olduğu ve hükümlülerin bankadak 
(750 000) lira bulunduğu öğrenilmiştir. Sayılardım. .i 10 u bulan iş yurtlarında çalışan hükümlü miktarının 17 b 
1 500 ünün. ceza evleri dışındaki kamu ve özel .sektöründe çalıştıkları anlaşılmıştır. Mevcut iş yurtlarının iştiga 
kumaş imalâtı, çorapçılık', matbaa ve ciltçilik, möble ve doğrama işleri, kunduracılık, çelik eşya imalâtı, tarım v 
bun dmalâtı, balıkçılık, zeytinyağı imalâtı, gemi inşaatı ve ithalât ve ihracat işleri gibi işkollarının yer aldığı anlaş 

Ceza evleriyle ilgili cari harcamalar : 

a) Hükümlü ve tutukluların yiyecek bedelleriyle gıda maddelerinin pişirilmesinde kullanılan yakacak madd 
rin ihalesine ait ilâm masrafları, yemek pişirilmesinde kullanılan kaplamı kalaylanması ve a y m a gardiyanların i 
(15 127) yiyecek alım ve giderleri maddesindeki harcamalar için Adalet Bakanlığınca 36 milyon liralık bir ödene 
tasarısına (28 400 000) liralık bir ödeneğin konulduğu görülmüştür. Kasım 1969 gayesi itibariyle hükümlü ve tutu 
selmesi ve geçen yıla nazaran mevcutta 5 bine yakın bir artış bulunmasına rağmen (140) ve (250) kuruşluk 
liraya ihtiyaç bulunduğu halde 1969 malî ydnnla kabul edilen (30 400 000) liralık ödenekten de 2 milyon lira ek 
teklif edilen ödeneğin yetmiyeceği aşikârdır. Ceza, evlerinin asayişi ile yakînen ilgili bulunan bu ödeneğin (35) mi 
lu bulunmaktadır. 

b) Ceza evlerinin yatak takımı, battaniye ve ranza ihtiyaçları karşılığı bulunan 15.126 malzeme alım ve gid 
Bütçesiyle ancak (175) bin liralık bir ilâve yapılmak suretiyle (1 600 000) liralık ödeneğin teklif edildiği görülmü 
malî yılında yeniden hizmete açılacak ceza evlerinin ihtiyaçlarını ancak kısmen karşılıyabileceği anlaşılmaktadır. 
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26 Ocak 1969 yılında (37) milyon lira harcanmak suretiyle hizmete girmiş bulunan İstanbul - Sağmacıla 
nenin açılabilmesi için lüzumlu sağlık malzemesinin alınabilmesi maksadiyle daha (325) bin liralık ek öd 
miştir. 

Bu itibarla bu mıaddeye konulan ödeneğe daha (325) bin liralık bir ilâve yapılmak suretiyle bu madd 
rılmasında zaruret bulunmaktadır. 

c) 12 212 ceza ve tevkif evleri hizmetlileri ücreti : 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslâh evlerinin iç muhafazası ile hükümlü ve tutukluların gözetimi ve o 

diyanların (D) cetvelindeki ücret tutarlarının çok düşük olduğu görülmüştür. Tüzüğe göre haftada 24 s 
evlerinde görevli bulunan gardiyanların vazife ve sorumluluklarının ağırlığı nisbetindc ve hizmetin kar 
çok az olması dolayısiyle ekserisi ehliyetsiz olan bu 'kimselerin göreve talebioknalarma yol açmaktadır. Eh 
diği toplu ayaklanmalar ve firar Igibi hem asayişe müessir ve hem de vukuu halinde Devlete yüz binlere m 
ki ücret sistemimin âdili ve rasyonel olımadığı aşikârdır. 

Bu itibarla, hu sakıncaları kısmen (olsun gidermek maksadiyle (D) cetvelindeki (250!) liralık gardiyan 
çıkarılmasında büyük bir zorunluluk mevcuttur. 

II - Hiz/metin gelişmesi : 
Hizmetin gelişmesi hakkında bir fikir verebiLmek için ilk 'derece mahkeme ve adalet daireleri ile Yarg 

tatistilki »bilgi vermek lüzumlu bulunmuştur. 
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Yargıtayın işleri 

Ge. Yıl. 
Daireler kalan Y. gelen Toplanı Çıkan 

1965 yılı : 
Cezalar 3 613 '68 046 71 659 670 003 
Hukuklar 16 167 97 255 113 422 95 302 
1966 yılı : 
Cezalar 4 656 71 548 76 204 67 467 
Hukuklar 18 120 103 163 121 783 100 349 
1967 yılı : 
Cezalar 8 737 63 945 72 682 65 559 
Hukuki ar 20 934 100 427 121 361 99 771 
1968 yılı : 
Cezalar 7 123 67 980 75 103 71 278 
Hukuklar 21 590 104 293 125 883 111 515 
1969 yılı : 
C ezalar 3 825 64 988 68 813 62 365 
Hukuklar 14 368 91 721 106 089 91 490 

Not : 1969 yılı işleri 11 aylıktır. 

III - Geçen yıl bütçe uygulaması : 

1. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde ;mevcut ödeneğin kullanılm'asııuda tasarruf zihniyetiyle harek 
2. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar yoktur. 

3. 1969 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerinde ödenek daıha yılın yansında bitmiş ek ödenek talepleri M 
dan aktarma yoluna gidilmiştir. Tedavi gideri, geçici ve sürekli görev yollukları, ısıtma, PTT giderleri g 
dahi kâfi gelmemiştir. 

IV - Yeni bütçe teklifleriyle incelemeler : 
1. Bütçe hazırlanırken Muhasebei Umumiye. Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programa titizlikl 
2. Hizmeti aksatmadan tasarruf yapmak mümkün değildir. Esasen bütçe tam bir tasarruf zihniyetiyl 
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3. Hâkimlere ve savcılara, geçici görev, 45 ve 367 sayılı kanunlara göre verilmektedir. Bunun dışında <3656 sa 
le ilgili bir geçici görev bahis konusu değildir. 

4. Tabib kadroları dışında ek görevle doldurulan kadro yoktur. 
5. 4489 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere 4 hekim ve 4 savcının gönderilmesi hazırlıklarına girişilm 

olarak gerekli kararname ihzar edildikten sonra kontenjan tahsis edildiğinde 3 hâkim ve 4 savcı da yurt dışına gön 
1969 yılı içinde 12 hâkim ve savcı çeşitli burslardan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere kısa süreler için g 

Yapılan Tasarruf Kanununun gayesine uygundur. 
6. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin sarfında yersiz harcamalar yapılmamış ve tahsisatın en 'iyi ve müsmir şe 

kat edilmiştir. 
7. Bakanlık Merkez Teşkilâtında, Bakanlık makam otomobili, müsteşarlık, Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Cum 

otomobilleri ve bir hizmet arabası vardır. Diğer vasıtalar ceza evlerine aittir. Arabaların kullanılmasında mevzuat 
şahede edilmiştir. 

8. Yayın harcamaları, abonman, kitap satmalmması gibi bölümlerdeki ödeneklerin mahalline masruf olduğu gö 
9. Cari harcamalarda her hangi bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 

V - Dilek ve temenniler : 
1. Adalet Bakanlığının iyi bir şekilde hizmet ifa edebilmesi için mutlak zaruretine inandığımız ve yukarda sa 

tasarılarının ve mevzuat değişikliğinin mümkün olan süratle çıkarılmasını temenniye şayan bulunmaktayız. 
2. 60 sayılı Kanunla verilen tazminattan istifade edemiyen ve sayıları çok az olan bir kısım adalet memurları 

mevzuat değişikliğinin de yapılmasını temenni ediyoruz. 
3. Ceza evleri muhafazasının tek elde birleştirilerek özel bir teşkilâta verilmesi hususunda getirilecek mevzuatın 

mekteyiz. 

4. Ankara Adalet binası gerek adaletin ve gerekse Başkentin mahabeti ile kabili telif olmıyacak berbat bir ha 
şılıyabilecek durumda bulunmadığı için de yılda bir hayli külfet ve masrafa katlanılarak kira ile binalar tutulmakta 
narak Ankara'da hizmetin icaplarına uygun Başkent'e yakışır şekilde bir Adalet binası yapılmasının lüzum ve zaru 

S.. Yukarda ödenek kifayetsizliği ve durumu arz edilen ceza ve tevkif evleriyle ilgili bölümlerdeki ödeneklerle PT 
luklara ait ödeneklerin döşeme, demirbaş, ısıtma tahsisatlarının gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde tahsisinin uy 

& AÛJİ sicil İlkel şartlarja çalışmakta olup, gerekli sürat sağlanamadığından bu teşkilâtın modern cihazlarla t 
yız. 
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Adalet Bakanlığı Bütçesinin raportörleri olarak yaptığımız çalışma sonunda gerek Bakanlığın umumi ç 
hakkındaki görüşmelerimizi yukarda arz etmiş bulunuyoruz. 

1970 Bütçesinin adalet cihazı için hayırlı olması dileğiyle raporumuzu Bütçe Komisyonu saym üyelerini 
ederiz» 

RAPORTÖRLER 

•CuDalcıırîyet Senatosu Maraş Üyesi Adana MîMetvelkiM 
^âmQ,% KaxoıM4Ük M. Kemal KüçüM^e^M 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 

12 000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 

12 000 

12.000 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 

314 753 141 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 

192 384 591 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 186 267 000 
12.111 Ceza ve tevkif evleri aylıkları 4 493 000 
12.112 Adlî Tıp Kurulu aylıkları 1 624 590 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

23 123 490 ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 7 234 200 
12.212 Ceza ve tevkif evleri hizmetlileri ücreti 15 168 990 
12.213 Adlî Tıp Kurulu hizmetlileri ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 24 270 030) 
370 300 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 350 000 
12.240 Teknik personel ücreti 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 

19 013 100 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 3 450 000 
12.320 Doğum yardımı 350 000 
12.330 Ölüm yardımı 125 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

322 697 644 322 697 644 

184 209 631 

178 267 000 
4 493 000 
1 449 630 

1 
24 647 031 

• 1 

7 665 840 
16 147 350 

456 840 

377 000 
1 

35 678 522 

3 500 000 
350 000 
125 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ha
zırlanma ve düzenlenmesiyle diğer işlerde 
çalışanlara verilecek fazla çalışma ücreti1 

12.420 G110 saydı Kanunun 6 ve 9 ncu madde
leri gereğince mütehassıslara verilecek hu
zur ücreti 

12.430 Konferans ücreti 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababet
le ilgili olarak ödenecek tazminat 

12.592 60 sayılı Kanun gereğince verilecek tazmi
nat 
(Özel kanunları gereğince verilecek tazmi
natlar toplamı : 16 134 760) 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

— 290 — 

1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

1 050 000 
100 000 

13 938 100 

215 000 

2 000 000 
100 000 

29 603 521 

1 

215 000 

35 000 35 000 

30 000 30 000 
150 000 150 000 

15 847 760 16 155 760 

21 000 21 000 

1 158 960 966 960 

14 667 800 15 1(57 800 

3 000 3 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 61 525 200 59 025 200 

12.720 Hâkim ödeneği 61 500 000 59 000 000 
12.730 443 sayılı Kanun gereğince verilecek öde

nek 25 200 25 200 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 2 641 000 2 763 500 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 807 500 807 500 
12.813 Geçici görev yolluğu 427 500 550 000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 570 000 600 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 475 000 445 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 142 500 142 500 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 545 000) 
77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 95 000 95 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 218 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

76 000 76 000 
47 500 47 500 

22 071 350 23 456 800 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 gi'deıieri1 

13.160 Hfemetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

U L ASTIRMA G İDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tasıma giderleri 

— 292 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 

Lira 

7 623 750 8 386 250 

1 140 000 1 300 000 
2 660 000 2 790 000 
1 805 000 1 900 000 
237 500 330 000 

1 615 000 1 900 000 
95 000 95 000 
71 250 71 250 

969 000 1 042 000 

142 500 200 000 
152 000 140 000 
617 500 650 000 
9 500 7 000 
47 500 45 000 

316 350 333 000 

10 269 500 10 449 000 

9 880 000 10 000 000 
380 000 440 000 
9 500 9 000 
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1970 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

42 750 

49 082 216 

50 750 

28 353 031 

13.510 

13.520 

13.610 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

9 500 

33 250 

2 850 000 

49 082 216 

9 500 

41 250 

3 195 800 

28 353 031 14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 49 082 216 28 353 031 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 4 750 4 000 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER Kesim toplamı 

14.210 Kovuşturma giderleri 
14.260 Kanun dışı yakalanan ve tutuklananlara 

verilecek tazminat 
14.270 İflâs memurları tarafından yapılacak bil

dirim ve ilân giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 38 001 20 001 

9 371 750 

9 262 500 

95 000 

14 250 

9 810 000 

9 750 000 

50 000 

10 000 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği gideri er 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği1 

giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
SEÇİM İŞLERİ GİDERLERİ 

14.940 Secim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ADALET KURUMLARİ GİDERLERİ 
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 
15.117 Yiyecek alım ve giderleri1 

(Adlî Tıp Kurula giderleri toplamı : 
343 175) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira x Lira Lira 

38 000 20 000 

115 900 115 900 

19 000 19 000 
39 900 39 900 
57-000 57 000 

39 551 815 18 403 130 

42 850 416 

42 850 416 43 161 175 

95 000 95 000 
57 000 70 000 
11 875 12 000 
6 175 6 175 
95 000 110 000 
49 400 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

CEZA VB TEVKÎF EVLERİ 
15.121 Büro giderleri 
15.122 Ulaştırma ve yollama giderleri 
15.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.124 Kira bedeli 
15.125 Giyimi - kuşam alım ve giderleri 
15.126 Malzeme alım ve giderleri 
15.127 Yiyecek alım ve giderleri 
15.129 Diğer alım ve giderleri 

(Ceza ve tevkif evleri1 giderleri toplamı : 
43 143 000) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Adalet binaları onarımı giderleri 
16.812 Ceza ve tevkif evleri bina onarımı gider

leri 
(Bina onarımı toplamı : 2 300 000) 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
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197 
1969 ödeneği Hükümete, e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bıölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

3 942 500 5 645 500 
2 327 500 2 327 500 
342 000 420 000 
669 466 725 000 

2 850 000 3 100 000 
1 425 000 1 600 000 
30 400 000 28 400 000 

579 500 600 000 

2 249 600 2 319 35 

9 500 
2 850 

2 237 250 

665 000 

1 567 500 

4 750 

12 350 15 350 

12 500 
2 850 

2 304 000 

650 000 

1 650 000 

4 000 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 314 753 141 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 22 071 350 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 49 082 216 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 42 850 416 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 2 249 600 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 431 018 723 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde îBölüm toplamı 

Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır. ) 

23.000 MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1 200 000 

1 200 000 

1 200 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

2 000 00 

2 000 000 

1 250 000 

1 250 00 

200 00 

1 250 00 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 200 000 3 250 00 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 100 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 621 672 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 80 489 

^5ÎÖ00 SOSYAL TRANSFERLER 327 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesi 100 000 100 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 621 672 650 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 80 489 90 000 
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Bölüm Madde ödeneğin »çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

36.000 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM. KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR , 

35.710 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Ad
liyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaşma 
Cemiyeti ile; Sınırlı, Sorumlu Adliyeciler 
Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifine 
(Memur ve müstahdemleri öğle yemekle
rinde kullanılmak üzere) 327 000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 200 000 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar bordan 200 000 

200 000 

327 000 

200 000 

25 000 
175 000 

200 0 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 

. 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

100 000 

621 672 
80 489 

327 000 
200 000 

1 329 161 
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Rapor 

T. (B. M. M. KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLI 

Millî Savunma Bakanlığının 1970 malî yılı Büt çe teklifi Yüksek Komisyon adına tarafımızdan incelenm 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli 
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri «Türk Yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetin 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Anayasamızda ve İç Hizmet Kanununda ifadesini bulan bu asli görevine ilâv 

arası vecibelerini de yerine getirmekle yükümlüdür. 
Bugün mevcudolan plânlar, Türk Silâhlı Kuv vetlerinin «NATO Standartlarına» veya «Kabul edilebili 

taşımaktadır. Hizmetin bu amaca uygun bir şekilde yürütülebilmesi, sağlanmış ya da sağlanacak imkânla 
ma Bakanlığına tahsis edilmiş olan kaynaklar, belirtilen asli hedefin temini uğrunda kullanılmıştır. 

Hizmetin, uzun vadeli plânlarda öngörülen düzeye ulaştırılması, her şeyden önce, plânlarla imkânla 
mış olmasını gerektirir. B u d a , kaynaklarımızın, iktisadi kalkınma ile Millî Güvenlik arasında, her iki 
tarzda, taksimini sağlıyan bir prensibin tesbitine ihtiyaç olduğunu gösterir. 

Bilindiği gibi; Silâhlı Kuvvetlerin mevcutları, Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinin Devlet bütçele 
ferdin savunma giderlerine iştiraki, milletlerin Millî ıSavunmaya verdikleri önemi belirten göstergeleri 
Millî iSavunma bütçelerinden askerî şahıs başına düşen miktarlar da, Silâhlı Kuvvetlerin standartları 
olarak sunulan tablo Türkiye'nin bulunduğu noktayla, ulaşmak istenen hedefin gerektirdiği fedakârl 
ve mukayese yapmaya elverişli bilgileri kapsamaktadır. 

2. 5398 sayılı Kanunun önemli hükümleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Orta da Gene 
Bakanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını tesbit eden bir kanun yoktur. Bu durumda evvelki yıllarda 
görev, yetki ve sorumluluklarını tesbit edecek bir kanunun biran önce T. B. M. M. ne sunulması gerek 

3. (Millî Savunma Bakanlığı kuruluşu içerisinde İktisadi Devlet Teşekkülü yoktur. 
4. Anayasanın 111 nci maddesi uyarınca, Millî Savunma politikası, Millî Güvenlik Kurulunda te 

lunda karara bağlanması suretiyle tâyin edilmektedir. Bu politikadan Meclislere karşı Bakanlar Kuru 

LÜKINOI BÖLÜM 
1. Hizmetin gelişmesine ait istatistiM malûmat : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, hizmetin yürütülmesini iki kaynaktan temin etmektedir. 
a) Millî Bütçe! 
b) Dış askerî yardım. 
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a) Millî Bütçe : 
Millî Bütçeden Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edilen ödenek miktarları yıldan yıla değişik nisbetlerde b 

yıllar bütçelerinin incelenmesinde; 
1962 den 1963 e %9.67 
1963 ten 1964 e % 3.84 
1964 ten 1965 e % 11.83 
1965 ten 1966 ya % 3.77 
1966 danl967 ye % 16.22 
1967 den 1968 e % 12.64 
1968 den 1969 a % 9.57 
1969 dan 1970 e % 8.90 

bir artış olduğu anlaşılmaktadır. 
Genel olarak bu artışlar, mevcutlar ve yeni gider kanunlariyle götürülmüş ve Türk Silâhlı Kuvvetleri ancak 

elverişli imkânlarla yetinmiştir. 

Silâhlı Kuvvetler Anayasamız ile Türk yurdunu ve Türkiye Ouımıhuriyetirıi içte, dışta korumak ve kollamak gör 
lâhlı Kuvvetlerimiz bu asli görevin dışında dünya barışma katkıda bulunmak amacını güden bâzı vecibeler de yükl 

Silâhlı Kuvvetlere böyle asli bir görevin başarı ile yerime getirilebilmesi için onun gerek cihazlama ve gerek eğit 
seviyesine çıkarılmasında sarf edilecek her gayret millî bekamızın devamında bir teminat olacaktır. 

Diğer taraftan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mc dernizasyonu ve sosyal şartların iyileştirilmesi istikametine ciddî g 
1965 yılından bu yana Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonuna ve sosyal şartlarının iyileştirilmesine ayrılan öde 

deki % de oranlaırı aşağıda gösterilmiştir. 
1965 yılımda (556) milyon Tl. % 17.00 
1966 yılında (575) milyon Tl. % 17.04 
1967 yılında (754) milyon Tl. % 19.20 
1968 yılında (810) milyon Tl. % 20.34 
1969 yılında (1 033) milyar Tl. % 23.04 

Miktar ve nisibet bakummdam önemli artışlar kaydeden bu tip harcamaları memnuniyetle karşılamak ve hizmet 
kabul etmek gerekir. 

Bunun dışında personel mevcutlarındaki artışı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eğitim seviyesini ve yükselk moral 
unsurlar olarak kıymötlenidiriHi'ektıe isabet vardır. 
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b) Dış askerî yardımlar : 
Dış askerî yardımlar Amerika, Almanya, İtalya Askerî yardımlarımdan ibarettir. Bu yardımların son b 

Amerikan Alman! İtalyan 
Yıllar askerî yardımı askerî yardımı askerî yardımı Toplam 

1965 1 075 072 112 500 1 187 572 
1966 911 632 112 500 1 024 132 
1967 1 075 980 112 ı500 10 896 1 199 376 
1968 868 956 112 '500 10 896 992 352 
1969 885 300 227 000 10 896 1 123 196 

Toplam 4 816 940 677 000 32 688 5 526 628 

Askerî yardım listelerinde yer alan malzemeler sembolik fiyatlarla kıymetlendirilmektedir. Bu nedenle 
rını çok daha üstünde gereökle§oııekte!dir. 

Amerikan askerî yardıfnuna giren malztemielerlen 'memleketimizde imal edilenler listelerden çıratılma 
modern har'b silâh ve gereçleri almakta veya memleketimizde imali mümkün olmıyan anaimalzemc miktarııH 

Bu durum ekonomik gelişüıeımizin bir delili ••olmakla beraiber millî bütçemizden .savunma giderlerinle ya 
Dış askerî yardımların savunma gücümüzü de;-;tekliyen, geliştiren bir faktör olduğu muhakkaktır. A 

sı veya tamalmen kesilmesi ihtimalleri mevcudo'dıığunu kalbul etnıcik ve buna göre tetlbirler anıımış, Türk 
itibaren ımillî harb sanayimizi geliştirici çalışmalara başlamış ve Alman askerî yardımımı da bu istikamet 

1967, 1968 ve 1969 malî yılları 'bütçelerinde harb sanayii için ayrılan ödenek miktarı (567) milyon lir 
—• Tank yenileştirme fabrikası. 
— Kayseri Tanık yenileştirime tesisleri 
— 4. Kademe İstihkâm Anatamir Fabrikası geliştir'meisi 
— Gölcük, Taşkı'zak fabrikaları mu geliştirilmesi, 
— Çıkartma gemileri inşası, 
— Pil fabrikası 

gibi, tesislerin kurulması ve bâzı yeni etütlere başlanmıştır. (Silâh ve mühimmat, malzeme ve teçihizat, fiz 
ve gıda, inısangücü araştırmaları) gilbi. 

2. Toplum kaJlIkınmiasıaıı etkiliyen hizmetler: 
'Türk Silâhlı Kuvvetlerince ifa edilen hizmeti or arasında toplum kalkınmasını etkiliyen faaliyetlerin öz 

lâhlı Kuvvetleri bir taraftan yurt savunması görevini ifa ederken diğer taraftan Millî Güvenlik Kurulu ka 
malar yapmaktadır. 
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a) Eğitim faaliyetleri : 
'Silâh altmida Sbulunan erlerden okuma - yazma bilmiyenler için dört ay süreli okuma - yaızm.ı eğitimi uygulanm 

metinden sayılmaktadır. 1959 - 1968 (dâhil) yıllar arasında 276 hin kişi okur - yazar hale getirilmiştir. Okuma 
oranı devaimlı takiplerle % 90 a yükselmiştir. 

T>) Sağlık faaliyetleri : 
Sağlık hikmetlerinden ve kontrollerinlden kısmen mahram olan yurdumuzldaki erkek nüfusunun tümü askerlik 

sağlık muayene ve kontrolünden geçirilmekte ve erken teşhis yolu ile birçok hastalığın ilerde yapacağı tahribatı ön 
1969 yılının ilk altı aiyınlda; 

3*2 672 Subay 
50 76l5f Astisuibay 

458 767 E r 
301 427 Öğrenci 

ve 211, 1005 sayılı kanunlardan faydalanan askerî memur, subay ve astsubay aileleri, (200 411) kişi, toplam olar 
çıkmış, bunlardan (389 053) ü hastanelerde ayakta muayene ve tedavi görmüştür. (63 633) persionekle hastaneler 

c) Ağaçlanldırma ve teraslama : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerince hazırlanan ağaçdandınma programının uygulanmasına devam edilmektedir. Türk 

içi ve civarıridaki Devlete ait arazinin ağaçlandırılma işi, bakımının yapılabileceği ölçjücle yürütülmektedir. 
d) Haritacılık) faalldyettlıeri: 
Harita Genel Müdürlüğü, ulaştırma, enerji üretimi, sulama, tapulama, iskân, madencilik, gecekondu sahalarını 

yurt kalkınması ve ekonomisi ile ilgili konulardaki çalışmalara esas olan harita yapımlarına devam etmekteldir. 
19'Gf! - 1968 yılları arasında Devlet Plânlama Teşkilâtı programlarına paralel olarak; 
'3 742 = pafta 1/5 000 ö'lçiefcli stanldart hari+a 
1 711 = pafta 1/1 000 ölçekli şdhir haritam 
2 250 — Km. 1/2 000 ölçekli yol güzergâhı 
150 — Km. 1/4 000 ölçekli yol güzergâhı 
4 770 = Km2 1/5/000 ölçekli baraj rezervııar haritası 

ve (208 202) a'deld muhtelif ölçdk ve dbatta hava fotoğraf üretimi, 59 994 Km2 lik sahada muhtelif ölçekli hava 
ve ilgili Devlet organlarına verilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerin gelişen harita ih t ivalar ım devamlı olarak ve gittikçe daha mükefrnlmel bir şekilde karşılana 
1969 yılında 400 000 hektar tutarında 699 paftalık bir sahanın 1/5000 ölçekli haritası yapılmıştır. 4 000 Km.2 

rafı çekilmiş ve müessesesine teslim edilmiştir. 100 Km. tulünda yol güzergâh ve muhtelif yerlerde de 50 000 h 
rezervuar, elektrik maden - etüt haritaları yapılmış bulunmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 1/5 
pılmıştır. 
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Bunun haricinde muhtelif resmî Devlet müesseselerine özel maksat haritaları da hazırlanmaktadır. 
e) ıSmai faaliyetleri : 
— Kalifiye işgücü yetiştirme : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gösterilen muhtelif kurslarla, sivil sektörde ihtiyaç duyulan çeşitli branşlarda 

sayısı 75 bini aşmış durumdadır. 
— Döner sermaye : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde yürütülen döner sermaye faaliyetleri aşağıda, kuvvetler itibariyle aç 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı : 
Dikim evleri, fabrika ve atelyelerde Silâhlı Kuvvetlerin önemli ihtiyaçları karşılanmakta, yedek parça im 

yürütülmektedir. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı : 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tersane ve atelyelerinde fazlalık arz eden tesis ve kapasitelerin değerlendi 

siyle 1956 yılında 7356 sayılı Kanunla döner sermaye sistemi kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu sistem çerçevesinde halen aşağıdaki işler yürütülmektedir : 
—- Gölcük Tersane Komutanlığında Pakistan'a ait bir denizaltının overholü, 
—• Aynı tersanede 12 400 tonluk bir kuru yük gemisi, 
—. Taşkızak Tersanesinde ise J-27 ve J-28 jandarma botları, 50 kademlik işkampavya ile 400 tonluk yü 
Bunlara ilâveten özel sektöre ait bâzı işler de yapılmaktadır. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen 2 milyon liralık döner sermaye ile Eskişehir, Kayseri ve 

Müdürlüklerince yurt sanayiine yardımcı olmak üzere ve kâr gayesi güdülmeksizin imalât, revizyon, bakım 
yapılmaktadır. 

— Ordu Yardımlaşma : 
205 sayılı Kanunla teşekkül eden Ordu Yardımlaşma Kurumunun memleket ekonomisi üzerindeki müs 
31 . 12 . 1968 tarihinde sekizinci hesap dönemini tamamlamış rantabiliteye esas teşkil eden (52 011 69 

tabilite sağlamış ve program hedeflerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 
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1968 yılında (271 900 000) Tl. toplam nakit girişlerinin kaynakları : 
Milyon 

Üye aidatları 111.6 
işletme gelirleri 65.6 
Geri dönüşler (Borç verme mesken kredileri taksitleri) 69.2 
Sair tahsilat 1.2 
Önceki yıldan devreden 24.3 

271.9 
O.Y.K. nun iştirak ettiği firmalar : 
— Petkim Petro - Kimya A.Ş. 
—• Türk Otomotif Endüstrileri A.Ş. 
— Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. 
— Türkiye Petrolleri A.O. 
—• Çukurova Çimento Sanayii A.Ş. 
— Good - Year Lâstikleri A.Ş. 
—. Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş. 
— OYAK Sigorta A.Ş. 

,ibi kuruluşların sermayedarları arasında önemli bir yeri vardır. 
Bu iştiraklere 31 . 2 . 1968 tarihi itibariyle (223 114 069) Tl. ile sermaye ortağı olunmuş ve bu kuruluşlardan 

>larak (23 133 272) lira gelir sağlanmıştır. 
Böylece iştiraklerimize bağlanan sermayenin 1968 yılında ortalama rantabilitesi % 11.35 olmuştur. 

O.Y.K. nun yatırım yaptığı başlıca sahalar : 
1968 yılında 271.9 milyon liraya ulaşan nakit imkânlarımız yatırım dışı ve yatırım harcamaları olmak üzere iki kısım 
1. Yatırım dışı harcamalar : 
Kanuni yardımlar teşkil etmektedir. 1968 yılında tahakkuk ettirilen kanuni yardımlar şöyledir : 

Emeklilik yardımı 24.9 Milyon Tl. 
Ölüm yardımı 5.8 » 
Maluliyet yardımı 0.4 » 

Toplam 30.3 » 
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yukarıdaki yarıdıımclan hanicolara'k emeklilik yardımına hak kazanmadan kurum üyeliği sona er 
aidat iadesi yapılmıştır. Böylece kanuni yardımlar 33 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktardan; üyelerimizin mesken, borç verme ve hizmet borçlanması borç bakiyesi düşüldükte 
lâğı ifade etmektedir. 

Yatırım dışı harcamaların diğer bir bölümünde yönetimi giderleri, gayrimenkul işletmesi giderleri 
giderler için 1968 yılında 8.3 milyon lira sarf edilmiştir. 

2. Yatırım harcamaları; 
(271.9) Milyon lira olan toplam nakdî imkânlarımızın (34.2) milyon lirası yatırım dışı harcamalarda 

milyon lliranm (220.4) milyon lirası yatırım harcamalarına sarf edilmiş, (17.3) milyon lirası da 1969 y 
milyon liranın içerisinde Kurumumuzun kasa rezervesi ile proje çalışmaları tam amil atlamadığından 19 
karşılığı bulunmaktadır. 

tf) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri : 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak maksadiyle Silâhlı Kuvvetli erimizin muharebe 

tirmeler bulmakla vazifeli ARGTE Başkanlığı kendisine sağlanabilen imkânları nisbetinde çalışmalarına 
Bu Başkanlık hizmetlerimizin daha az bir malî imkânla görülmesi hususunda devamlı çalışmalar yap 

smda; 
—• Silâh ve mühimmat araştırması etüdü ; 
— Malzeme ve teçhizat araştırması etüdü; 
—• Fizik araştırması etüdü ; 
— Elektronik araştı rinası etüdü; 
— Uzay araştırması etüdü; 
— N: B. C. teçhizat araştırması etüdü ; 
— Beslenme ve gıda araştırması etüdü ; 
— Sistem, ve yönetim (harekât) araştırması etüdü; 
-—• İnsan gücü araştırması; 

gibi konular yer almaktadır. 

Araştırma ve geliştirmenin gayesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 'iriodem silâh ve malzemelerle muh 
neticeler bu gayenin gerçekleşmesine yariyacak niteliktedir. Bâzı konularda para ve döviz tasarrufu 
savunma sanayimi geliştirme ve ihtiyaçların memiloket içinden tcmiinli cihetine gidliilmek suretiyle dış paz 
Silâhlı Kuvveti erim modern silâh, araç ve gereçle :1e teçhizinin temini ve memleket kallkınımaisına hizmet e 

3. ileri yıllara ait progıram ve düşünceler : 
Millî Savunma Balkanlığınm üloıii yıllara ait düşünce ve faaliyetleri 12 anaprogram başlığı altında to 
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1. Birlik program 
2. Plânlama ve ımenajman programları 
3. Insangücü prograimı 
4. Malzeme programı 
5. İnşaat ennilâk programı 
G. Eğütıi'in programı 
7. Sınai seferberlik programı 
8. Lojistiik hıizmetler programı 
9. Muhtelif hizmetler programı 
10. İstihbarat programa 
11. Araşturma v;e 'geliştirme prograimı 
12. Askerî adlî üsler programı 

Mevcut plân ve programların gerçeikleşmesli için gerçekleştirecek kaymakların bulunması, mümkün olan tasarruf 
ıdır. 

Dış askerî yardımlar 1970 yılma kadar plânlanmıştır. Ancak plânllarm gei'çekleşmesımin mümkün hale getirilımcsd 
mtçeden tahsfe edilebilecek öVJenek miktarlarının blillinmeşime bağlıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinden yatırrnılar açkı s'on beş yıl içerisinde tahsis edilen ödemekler, sektörler (itiba 

Sektörler 

(1 000 Tl.) 
Toplam 

Malî ödenek 
yılı Turizm Konut Eğitim Sağlık Eni. miktarı 

1965 3 244 33 300 7 995 22 325 307 345 374 209 
1966 2 000 42 600 10 821 27 000 286 000 368 421 
1967 5 000 42 262 15 983 25 238 350 000 438 483 
1968 12 500 42 000 5 330 22 450 480 303 562 583 
1969 22 000 30 000 15 890 2-̂- 992 443 950 536 832 

Toplam 44 744 190 162 56 019 122 005 1 867 598 2 280 528 
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Toplam 2 miilyar 280 milyon 528 bin Kirayı bulan ödenekle okul, kışla hastane, askerlik şubesi, lojman 
önemli b'ır 'kısmı ikmal edilmiştir. Bu faıaliyetler arasında bulunan ve zaman zaıman üzeninde duru lan başl 
giler veri İmiş tiiı*. 

Askerlik şubeleri : 
Türk Silâhlı Kuvvetlerime bağılı 23 aded jnskerlıiik dairesi! ile 023 askerlik şubesi i'aaliyıd halim dedir. 
Bunlardan ; v 

354 adedi M. S. B. lığına aıit binalarda, 
17G adedi kiralık binalarda,, 
93 adedi Hükümet konaklarında iskân edilmektedir. 
4969 yıllında 10 askerlik .şubesinin daha inşası İçin (1 440 000) Tl. ödenek talislis edi'ımlştir. 
Hudut karakolları : 
Doğu ve Batı hududunda i88 adcıd hudut karakolu mevcuttur. 
.Burulardan; 
88 adedi iyi durumdadır. 
21 adedi tamire muhtaçtır, 
79 adedi tamir edillemıiyecek dunumda olup bunların yeniden inşası icabetmeıktedir. 
19G9 malî yılında geçen yıllarda inşasına başlanan 7 hudut t( »is ikmal edilımiiş ve yeniden 10 hudut tesi 
1970 ve mütaakıp yıllarda da hudut karakol tesisleri itrışaısma önplânda yer verilecektir. 

Lojmanlar : 
186 sayılı Kanundan evvel, yanıi 1960 yılı sonuma kadar 4 432 olan lojman sayısı 1968 yıllı sonunda 5 
1969 imalı yılında (30 000 000) Tl. ödenek tahsis olunmuştur'. Bu ödeneğin bir kısmı 1968 den sâri loj 

nan 172 daire inşaatına tertibedilımiiştir. 
Hizmete arz edilmiş ollan lojman ımi'ktarı, lihtiyaeııı takriben % 17,5 unu 'karşılamaktadır. 
Lojman inşa politikası, mahrumiyet bölgelerine ve sıkıntı çekilen garnizonlara öncelik verilmedi 

ıııdığı imkânlar çerçevesinde isabetli bir şekilde yürütülmeye çalışılın aktadır. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimin halen uygulamakta olduğu, Türk Silâhlı Kuvvetleri lojmanlarının (dağ 

maddesi, subay, astsubay ve askerî sivil memurler için bir nisbet tâyin ederek, mevcut lojmanları bu m 
4 ncü maddedeki) nisbet şöyledir; 
Subay % 70 
Astsfo. % 25 
Sivil Me. % 5 

Bu niisbeîtlerdc emir komuta hakkı görülüyor ki, birinci plânda .değerlendirilmiştir. 
Bu; gerçekte emir ve ıkomuta münasebeti eri bakımından düşünülebilir ve hattâ düşünülmesi tabiî biir ke 
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Ancak bilinen bir gerçektir iki bugün Türk Silâhlı Kuvvet!eninde vazife gören astsubaylarımızın miktarı, subayla 
ğişlik ımıiktarm bünyeslinde taşıdığı nisbetm göz önüne alınarak adalet f ika inil daima müessesenin pisikoloj'isine hâ 
Silâhlı Kuvvetlerinin yöneltieiileıri daha az imkâna sahip ve ımiıktar'ları baıknmndan daha çok olan astsubaylara 
rılmasını uygun bularak kendd b ün yel cininde sosyal adaleti teslis etmelidirler. 

NATO enfrastrüktür hizmeti : 
Millî bütçeden ve NATO müşterek fonundan temin edilen imkânlarla savunma ve NATO enfrastrüktür hizmetl 

bere tesisleri, hava meydanları, harb karargâhları, yol tesisleri, radarlar, özel silâh mevzi ve depoları gibi ana 
yatırımlar için 1953 - 1969 yıllarında NATO Müşterek Fonundan temin edilen para 4 milyar 103 milyon lirayı bulm 

1969 malî yılı yatırımlarının ve savunma enfrastrüktür harcamalarının Ekim 1969 sonu itibariyle gerçekleşme 

1969 malî yılı Kasım 1969 tarihine kadar 
programı (1.000 Tl.) gerçekleşen (1.000 Tl.) % oranı 

Turizm 22.000 19.651 89.32 
Konut 30.000 26.869 89.56 
Eğitim 15.890 10.867 68.38 
Sağlık 24.992 22.362 89.47 
NATO Enf. 112.587 74.012 65.74 

Toplam 205.469 153.761 74.83 
Millî Savunma [Bakanlığı bütçelerindeki yatırımların nisbıeti : 
Yıllar itibariyle nisbet aşağıda gösterilmiştir : 

1965 yılında % 9.6 
1966 yılında % 10.9 
1967 yılında % 11.2 
1968 yılında % 2.06 
1969 yılında % 2.13 
1970 yılı teklifinde % 1.63 

1967 malî yılından itibaren meydana gelen düşüş savunma enfrastrüktür harcamalarının cari giderlere dâhil 
dir. 
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1970 malî yılı yatırımları için teklif edilen ödenekler sektörlere göre aşağıda gösterilmiştir: 
Sektörler Aylık ödenek (1.000 Tl.) 

Turizm 23.096 
Konut 25.240 
Eğitim 10.405 
Sağlık 23.900 

Toplam 82.641 

Bu miktar 1969 yılı bütçesindeki miktara nazaran 10 milyon 241 bin Tl. azdır. 
1970 malî yılı bütçe teklifinde savunma enfrastrüktür harcamaları için toplam (446 270 000) Tl. tesb 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Millî Savunma Bakanlığının; 
— Kamulaştırma ve satmalmalar, 
— Malî transferler, 
— ıSosyal transferler, 
— Borç ödemelerinden. 

terekkübeden sermaye teşkili ve transfer harcamaları, bütçe tekliflerinde yer alan ödenekler, plânlara 
maktadır. 1970 malî yılı için teklif edilen toplam ödenek (75 613 000) Tl. dır. Bu miktar 1969 ma 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden Silâhlı Kuvvetlerle ilgili derneklere yapılan yardım 1969 ma 
yılı bütçe teklifinde (1 260 000) Tl. na çıkarılmıştır. Sayıları yediyi bulan ve onbinlerce üyesi olan b 
dedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçen yıl bütçe uygulaması : 
Millî Savunma Bakanlığının 1969 malî yılı bütçe uygulaması, kanunlara ve Silâhlı Kuvvetlerce dü 

gun olarak yapılmaktadır. 
Bütçe ile alman ödeneklerin tasarrufla kullanılmasında ciddî gayretler sarf edilmiştir. 
Aralık 1969 tarihinde 1969 ımalî yılı Bütçesinin % 87,12 si ödeme emrine bağlanmıştır. Bu miktar 196 

miktarından daha azdır. Azalma, Ibütıçede tasarrulf yapılması z>orunluğu sebebiyle ödeneklerin ödenme e 
Bakanlık bütçe uygulamasının yıllar itibariyle tetkikinde ödeme emrine bağlanan bütçe miktarının h 

edilen ödenek miktarının azaldığı görülmektedir. Bu sonuç tesbit edilen plân ve proıgramlarm hazırlanma 
recesi hakkında bir fikir vermektedir. 
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Aralık 1969 tarihine kadar yapılan uygulamanın sonucu 1969 malî yılı sonunda geçen yıllara oranla daha az öd 
mektedir. Nispetteki azalma tasarruf tedbirlerinin etkisinden doğmuştur. Bu sebeple geçici ve zahiri bir düşüş s 
me emrine bağlanan ödeneğin artması yönündedir. 

1969 malî yılında, Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle, 101 milyon lira ek ödenek alınmışt 
ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifi ile ilgili incelemeler : 
1. Millî Savunma Bakanlığının bir teşkilât v e kadro kanunu yoktur. Bu sebeple; özlük hakları yıllık personel 

göre hazırlanan ve T. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonuna sunulan fiilî kadrolara ve Mulıasebei Umumiye 
göre hesap ve tdklif edilmiştir. 

2. Yatırımlar ve kamulaştırmalar Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden geçen projelere göre bütçelenmiştir. 
3. Millî 'Savunma Bakanlığında açık maaşı ve kadrosuz istihdam yoktur. 
4. Millî Savunma Bakanlığı bütçesi her türlü tasarruf tedbirlerine başvurularak hazırlanmıştır. Bu bakımdan 

mümkün görülememişttir. 
5. Millî iSavunma Bakanlığında (L) cetveli yoktur. 
6. Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan sivil personel aylıklarında tasarruf sağlanmış fakat (D) cetve 

zaruri sebeplerle az bir artış olmuştur. 
7. Millî Savunma Bakanlığında öğretmenlik görevleri dışında ek görevle doldurulan kadro yoktur. 
8. Geçici hizmetliler kadrosu 3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesine uygundur. Bu maksatla teklif edilen ödenek 

olmuştur. Cari yıldaki uygulama bakımımdan 1970 malî yılı için yapılan teklif uygun görülmüştür. 
Millî Savunma Bakanlığı (E) cetvelindeki personelin bir kısmı Harb Tarihi D. Başkanlığında görevlendirilmiştir 

tarihimize ışık tultan eslki eserlerin kıymetlendiril nesini ve anlaşılır bir dille yeni harflere çevrilerek genç kuşakların 
sine sunulmasını hedef tutan bu çalışmalarım biran 

9. 1970 malî yılı içerisinde Millî Savunma gö önce bitirilmesine önem verilmelidir. 
uzmanları da vardır. reylerinde kullanılacak yabancı uzmanlar 35 kişidir. Burular arasınd 

Bu personele 1970 malî yılı içerisinde (937 000) lira ödenecektir. Bu kadroların kullanılmasına ihtiyaç vardır. 
10. Staj ve tahsil gibi yurt dışına gönderilen personelin yolluk v. b. giderleri 12.871 nci tertibe konan ödenekle 

Bütçe Kanununa uygun olarak plânlanmıştır. 1970 malî yılında yurt dışı geçici görevlerinden tasarruf tedbirleri alı 
11. Geniş bir teşkilâta sahip bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarının ikmali ve el 

için teklif edilen ödenek miktarlarında geçen yıla nazaran (2 540 950) liralık bir azalış vardır. Azalış, bütçede tasa 
maktadır. İhtiyaçlar genellikle Devlet Malzeme Ofisinden karşılanımakadır. 

12. Göçen yıllar daire hizmetlerine ait ödeneklerin yerimde kullanıldığı müşahede edilmiş tir-. 
1970 ırmalî yılı Bütçe teklifinde yer alan ödeneklerin de yerinde kullanılacağına inanılmaktadır. 
13. 1970 malî yılında 20 aded taşıt alımı plânlanmıştır. Bunun için teklif edilen ödenek miktarı (1 600 000) lir 

yılı Taşıt Kanununa uygundur. 
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14. Kitap satınalmması, yayın giderleri ve abonman ödeneklerinin Bakanlığın tetkikine tabi tutulara 

15. Cari giderlerde bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler : 
1. Hepinizin malûmu olduğu üzere bir Ordunun sefer süresinde idamesi; o ordunun kuruluşu 

şın insan ve malzeme gücünü aşırı derecede yıpratıcı özelliği karşısında Silâhlı Kuvvetlerde savaş gü 
nomik ve endistrüyel potansiyeli insan ve ilk madde kaynak durumlariyle doğrudan ilgilidir. Ancak T 
gün dünyanın içinde bulunduğu, siyasi kamplar yönünden başka memleketlerle mukayese e dilmesi 

Şu gerçek içinde biz Silâhlı Kuvvetlerimizin kadro ve kuruluşu dikkat nazara alınırken iktisadi 
nun kaçınılmaz bir zarureti olan kalkınmamızın hızını kesmek ihtiyacımızla tamamen tezat teşkil e 
bakımından yeterli ve güçlü olacak bir Silâhlı Kuvvet tesisini telif etmek durumunda olan milletlerin 

Hem ekonomik potansiyeli artırmak ve he mde her yönden güçlü bir ordu beslemek ve bunu 
Ordu gücümüzün kalkınma hamlelerimizi daha etkili ve plânlı bir şekilde, fakat Ordumuzda muha 
timin de aksamam ak şartiyle kullanmanın şeklini bulmaktır. Bu müstakilcn ele almaya; zamanca, 
esaslı şekilde düzenlenmeye muhtaç bir konudur. Böyle hareket edebilmenin şartlan iyi' tâyin ve 
lerimize büyük çapta etki gösterecek ve hız verecek imkânlar yaratabilir.... Silâhlı Kuvvetlerimizde 
elbette münakaşa edilemez, ama gerçek odur k i ; malzeme ne kadar üstün olursa olsun onu kulla 
en modern konsep'tlere göre eğitilmesi ve kud retli bir orta ve yüksek kumanda kademesi yetiştirilm 
ledir ki ; bu istikâmette tasarrufu düşünmek, b elki de bir nevi israftır. 

2. Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ha 
önemi ve Anayasa ile ilişkileri bakımından, uzunca bir zaman daha fazla gecikmesini mahzurlu bulu 
menni ediyoruz. 

3. Millet Meclisi seçimleri sebebiyle «kadük» olup da yenilenen önemi] i kanun tasarıları şunlardır; 
—- Türk Silâhlı Kuvvetleri İaşe kanun tasarısı, 

— Harb okulları kanun tasarısı, 
— Harb akademileri kanun tasarısı; 
— Millî Savunma Yükümlülüğü, kanun tasarısı, 
— Askerî okullar ve askerî öğretmenler hakkında kanun tasarısı, 
— Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalara döner sernıaye, tahsisine dair 7356 sayılı Kan 

mesine dair kanun tasarısı. 
Yukarlda sayılan kanun tasarılarının biran önce kanunlaşmalarını temin etmek için çaba sa* f edilme 
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Ayrıca, Askerî Ceza Kanununun tüm yenilenmesi hakkındaki çalınmaların tamamlanarak Parlâmentoya şevki 
uygun bir kanun istihsali faydalı olacaktır. 

4. 1111 sayılı Kanun celp ve doğuıml ardaki büyük sayı artışı dolayısiyk1 tadili tabiîdir ki. lüzumlu hale ge 
olduğumuz kadronun sabit kalması halinde mutlak olarak görülen netice odur ki; doğumlardaa eelb'edikımiyenle 
bir kısmı eğitimiden yoksun kalmış bir insan kaynağının meydana gelmesi gibi gerçekten büyük bir sakınca doğa 
tışlariyle oranlı olarak hizimet sürelerinin kısaltılması zaruretini meydana çıkarmaktadır. Bu türlü bir tatbika 
tim görmesi gibi kesin olarak zaruri bir yarar' temin edecek ve iaşeden, ibateden geniş tasarruf temin edecek ve 
sında kalmasını da sağlıyac aktır. 

5. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin toplu/m kalkı-ımasunı etkiliyen faaliyetleri devam etmektedir. Bu faaliyetlerin 
görevi ile ilgili çalışmalarını aksatmamasına dikkat edilmektedir. Aynı hassasiyetin devamında fayda mülâ'haza 

Diğer taraftan, bu faaliyetlerin, Silâhlı Kuvvetlerimizin uygulaması gereken plânlara ve ilgili mülki makaml 
dalı olacaktır. 

6. Birçok yerlerde medeni imkânlardan yok um vatan köşelerinde hizmet gören ve çalışma saat; I arı diğer Dev 
ve y-uuıen olan subaylarımızın kendilerini umumi ve meslekî bilgi yönlerinden daha. da geliştirmelerini imkân için 
men desteklemek kesin olarak zaruridir. Çalışk ınlığı, feragati ve vatanseverliği ile bütün bir Dünyanın hürme 
her cephesi ile gelişimi için yalnız kütüphaneler tesisi kifayetli değildi»*. Okuma heves ve itibanm ivolcmc:;! için 
dır ve bu gibi tedbirler modern ordularda uygulanmaktadır. Bunların kopye edilmesi değil, kendi bünyemize gö 
bancı dil konusunda yapılan çalışmalar çok verilide ve isabetli olmakla beraber; İngilizce, Frar^M^.ea, Almanca 
dumuzda, Parsça, Arapça, Bulgarca hattâ Rusça 'bilen subayların da yetiştirilmesinde sion derece zaruret olduğu k 

7. Silâhlı Kuvveti erim izi d e program bütçe çalışmaları, diğer bakanlık bütçe çalışmalarına paralel olarak deva 
ortaya konmuştur. Bu konudaki çalışmaların hıd-Midırdması ve daha önce üzerinde çahşılmış olan P, P. B. sist 
imkân ilişkilerinin en iyi bir şekilde düzenlenil'erini teım-ennj ediyoruz. 

8. Ordu Yardımlaşma Kurumu fonlarının oi • plân çerçevesinde ve ürün artırıcı yatırımlara t a/h sis edilmesini:1 

artırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.. 

9. Millî Savun/ma hizmetlerinin, özellikle kririk devrelerde emniyet ve süratle yürütüle/bilmesi için malî form 
lanmasına ihtiyaç vardır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 58 nci maddesinin sağladığı imkânlar, savaş halinin veya seferbe 
mektedir. 

Oysa savaş halinin veya seferberliğin ilânı moımıleketin iktisadi, sosyal ve hukukî düzenimde olumsuz etkiler y 
lar yüzünden 1904 ve 1967 Kıbrıs olaylarında bu madde uygulanaımaımıştır. 

Yeniden hazır!anlmakta olan Genel Muhasebe Kanunu tasarılarının yukarda açıklanan mahzurları bertaraf ede 
menni ediyoruz. 
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il 10. Dış askerî yardımlarda görülen aksatmalar, azalma veya bu yardımların tamamen kesilmesi ihtimal 
bakımdan ihtiyaçlarımızın kenidi imkânlarımızla 'karşılanması, dış askerî yardımı yotiylc temin edilmekte 
imali yolundaki çalışmalara hız verilmeli ve harb sanayi desteklenmelidir. 

11. Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı anatamir fabrikaları, dikimevleri ve atelyeler gibi tesislerde çeşitli 
linmektedir. Bu imalâtın maliyetleri esaslı bir sekide tcstbi't edilmeli ve piyasa fiyatları ile karşı 1 aştırdım a 
bir fikir edinmek mümkün olacak ve bu kuruluşlarırı gelecekleri hakkında daha ekono'mik ve isabetli karar 

12. ,1970 malî yılı bütçe teklifinin memleket kalkınmasını engelliyecek ölçüde yüksek olduğu bu sebepl 
artan kaynakların ekonomik kalkınmaya tahsis edilmesi savunulmaktadır. 

Bu fikre varabilmek için de Türkiye bâzı ülkelerle mukayese edilmektedir. 
Halbuki Türkiye, jeopolitik özellikleri yönlünden komşu ve diğer ülkelerle mukayese edilemiyecek şartl 
Jeopolitik özellik ve politik şartlar sebebiyle savunma harcara alarma ayrılan kaynakların âzami değil 

mektedir. Diğer taraftan belirtilen şartlar çerçevesinde yurdun savunulması Silâhlı Kuvvetlerin bol inli b/ir kuv 
mektedir. Bunun da, ekonomik kalkınma kadar önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Dünya üzerimde daimî orduyu ilk kuran devlet Türkler olmuştur. Türlk Ordusu yüzyıllar boyu Devletime 
muş ve daima tarih sayfaları arasımda Türk Devletlerimin bekasını sağlamıştır. Bu sebeple Türk Ordusunu 
doğru olmaz. Hele Türkiye'nin jeopolitik durumu ve bölgemin çok kritik şartlar taşıması Türlk Ordusunun 
nedenle Türlk Ordusuna yapılmış ve yapılacak masrafların esaslı bir hesaba dayandığı ve içinde bulunulan 
nışiyle isabetli ve yeırinlde buluyor ve temin ettiği emniyet ve güven bakımından ekonomik kalkınmayı destek 

13. Gemi inşaat programlarımda tanker, yük cemisi yapılması işi artırılmalıdır. 
14. Gülhame Alslkerî Tıp Akademisi binası acilen! bitirilmelidir. 
15. Gülhane Aıskerî Tıp Akademisi teçhiz edilmeli Amerika'da bulunan Wolher Read Hastanesi gibi düm 

melidir. 

16. M. S. B. lığı ve ona bağlı Sağlık Teşekkülleri Sağlık Bakanlığı Verem Genel Müdürlüğü ile silki işb 
külozdan arınması uygun olur. 

Sonuç olarak : 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 malî yılı bütçe teklifi 1969 bütçesine (T. B. M. Meclisinde kabul edilen m 
liralık bir artışla (4 milyar 750 milyon) lira olarak huzurunuza gelmiştir. Aşağıdaki tablo 1970 malî yılı te 
kabul edilen /miktarla) mukayesesini göstermektedir. 
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1970 malî yılı bütçe teklifinin anagruplar itibariyle dağılışı ve 1969 Bütçesi ile mukay 
(1 000 

Anagruplar 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

Toplam 

1970 malî yılı 
Bütçe teklifi 

4.591.746 
82.641 
75.613 

1969 malî 
yılı 'Bütçesi Fark Fark % 

4.177.791 413.955 
92.088 (—) 10.241 (—) 
90.992 (—) 15.379 (—) 

4.750 000 4.361.665 

Bölümler itibariyle mukayesesi 

388.335 

Bölümler 

Ödenekler 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 
Savunma Fnf. hizmetleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 
Kamulaştırma 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

( i 000 Tl.) 
1970 

Bütçe teklifi 1969 Bütçesi Fark 

12 12 
2.334.261 1.957.400 376.8 
1.733.344 1.688.378 44.9 

14.089 16.117 ( - ) 2.0 
6.467 7.711 

• ( - ) 
1.2 

57.309 64.221 (—) 6.9 
446.270 443.950 2.3 

82.641 92.882 (—) 10.2 
20.000 30.166 ( - ) 10.1 
33.593 41.078 ( - ) 7.4 

1.650 1.776 ( - ) 1 
20.370 17.972 2.3 

4.750 4.361.665 388.3 Toplam 

1965 - 1969 malî yılları bütçelerinden bir kısmının ikinci finansmana bırakılması, diğer taraftan da ödenekler 
desi uyarınca, limitler hallinde kullanılması zorunluğu; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek 2518 sayılı 
ve İhale Kanun hükümlerine uyulmasından dolayı savunma hizmetlerini zamanında ve ikmal maddelerinin bol ve 
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masını ve tominen imkân vermemekte olduğunu ve 'Millî Savunma Bakanlığının (4) milyar (750) milyon l 
aynen kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Arz ederiz. 
RAPORTÖRLER 

içel Milletvekili C. S. Ü. 
H. Cavit Okyayüz Ragıp tiner 

Silâhlı Kuvvetler 1988 yılı Bütçesini NATO ülkeleriyle mukayes 

Silâhlı Toplam Fert 
Kır vvetler savunma başına 

Nüfus mevcudu (1. S. M. H. harcamaları G. S. M. H 
Memleket (1 000) ( i 000) (Milyon Tl.) (Milyon Tl.) (Tl.) 

Belçika 9.638 107.9 165.249 5.419.8 17.1 
Kanada 20.772 100.0 480.339 16.045.2 23.1 
Danimarka 4.880 46.5 95.220 3.109.5 19.5 
Fransa 50.330 572.4 994.914 55.053.0 17.9 
Federal Almanya 60.328 455.0 1.039.050 43.473.6 17.2 
Yunanistan 8.803 180.4 58.023 3.464.1 6.5 
İzlanda 202 — • 3.591 .— 17.7 
İtalya 52.727 472.1 573.462 20.205.0 10.8 
Lüksemburg 336 0.6 6.417 67.5 19.0 
Holânda 12.725 120.4 196.020 8.154.9 15.4 
Norveç 3.189 36.7 71.640 2.898.0 18.7 
Portekiz 9.505 212.0 42.381 3.339.0 4.4 
Türkiye 33.802 486.3 92.182 5.235.3 2.7 

İngiltere 55.391 423.4 813.825 50.584.5 14.6 
Birleşik Amerika 201.166 3.471.4 7.233.372 727.155.0 35.9 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

Kesim toplamı 890 581 001 

12.111. Askerî personel aylıkları 871 627 000 
12.112 Sivil personel aylıkları 18 954 000 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 
ÜCRETLER Kesim toplamı 342 555 001 

12.210 Genel idare hizmetliler ücreti 81 259 000 
12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 
12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 3 999 000 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 1 775 000 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 1 
12.270 Teknik personel ücreti 4 276 000 
12.280 İşçi ücretleri 251 246 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 139 903 001 

12.310 Çocuk zammı 11 927 000 
12.320 Doğum yardımı 1 209 000 
12.330 Ölüm yardımı 163 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 12 114 000 

12 000 

1 957 400 906 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

2 334 261 005 

982 519 001 

961 660 000 
20 859 000 

1 
403 644 000 

77 708 000 
1 864 000 
3 915 000 
937 000 
150 000 

3 749 000 
315 321 000 
276 678 001 

12 401 000 
1 309 000 
213 000 

17 518 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.390 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Te

kaüt ve Muavenet Sandığına yapılacak 
ödemeler 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

DERS ÜCRETLERİ 
12.442 Ortaokul, lise, kolej ders ücreti 
12.449 Yüksek genel öğretim ders ücreti 

(Ders ücretleri toplamı : 765 001) 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayin bedeli ve iaşe bedeli 

12.540 Hizmeteri tazminatı 
12.590 5686, 144, 4335,.4688, 233, 336, 223, 6996, 

6245 ve 645 sayılı kanunlar 1187, 1128 ve 
926 sayılı Kanunun 49 ve 166 ncı madde
lerine göre verilen diğer tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 

_ 320 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

623 000 678 000 
91 726 000 208 140 000 

22 141 000 36 -t 19 000 

1 1 

760 001 765 001 

2 000 2 000 
1 1 

77 000 80 000 

189 000 188 000 
492 000 495 000 

517 136 000 601 916 000 

170 358 000 197 141 000 
53 664 000 60 177 000 

293 114 000 344 598 000 

639 000 668 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.620 6320 ve 926 sayılı kanunlar gereğince ve

rilecek ikramiye ve ödüller 
ÖDENEKLER Kesim toplam? 

12.710 Temsil ödeneği 
12.720 Hâkim ödeneği 
12.730 Özel kanunlar gereğince verilen diğer öde

nekler 
12.740 Konut ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi1 yolluğu 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 000 

636 000 
5 709 002 

238 000 
5 471 000 

1 
1 

58 248 300 

11 914 900 

10 735 950 

77 900 

1 581 750 

112 100 
107 350 
76 000 

11 236 600 

500 650 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

o o 000 

665 
5 668 

000 
002 

215 
5 453 

000 
000 

60 727 

1 
1 

000 

8 743 000 
8 128 000 

70 000 

1 807 000 

112 000 
128 000 
50 000 

9 227 000 

541 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(Yurt içi yollukları toplamı : 28 806 000) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.856' Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 31 921 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.910 Manevra, tatbikat, kurmay gezileri yolluk
ları 

i3.ooo YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 

— 322 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

o 
O 836 100 
6 482 800 

93 100 
285 000 

1 919 000 
646 950 
128 250 

8 132 950 
380 950 

4 917 000 
6 093 000 

91 000 
315 000 

1 878 000 
386 000 
60 000 

7 732 000 
449 000 

1 869 600 1 676 000 

1 688 378 754 1 73 

25 842 850 

8 151 950 
2 425 350 
11 286 950 
1 754 650 

21 112 000 

7 122 000 
2 025 000 
8 746 000 
1 558 000 
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3ölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.160 
13.190 

Hizmetli giyim alınılan ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 

13.320 
13.330 

13.340 
13.350 

13.360 
13.370 

13.390 

Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 
Hayvan alımları, tahminleri ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve in
tikallerle askerî hazırlıkların gerektirdiği 
alım ve giderleri 
Diğer hizmet alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 869 600 
354 350 

41 156 850 

10 703 650 
o o 591 000 
26 253 250 

367 650 
241 300 

1 536 425 304 

476 246 400 
359 613 753 

613 792 150 
795 150 

47 049 700 
10 428 150 

28 500 000 
1 

1970 y 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 330 000 
331 000 

45 077 000 

12 175 000 
3 086 000 
29 183 000 

401 000 
232 000 

1 578 646 001 

539 910 000 
308 045 000 

625 197 000 
728 000 

50 765 000 
11 758 000 

42 243 000 
.1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.41.0 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KÎRA GİDERLERİ 

.13.610 Bina ve arazi kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri1 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

— 324 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

80 518 200 83 602 000 

4 270 250 4 098 000 
12 700 550 12 289 000 
63 547 400 67 215 000 

748 600 746 000 

7 600 

741 000 

3 686 950 

16 116 750 

8 000 

738 000 

4 161 000 

16 116 750 

3 226 200 2 791 000 

328 700 342 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitim 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: 5 632 001) 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ 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 kolejler giderleri top
lamı : 1 575 000) 

— 325 — 

1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 561 850 10 950 001 

2 754 050 2 235 000 
121 600 99 000 

2 246 750 2 354 000 
703 000 630 000 

234 650 1 
857 850 679 000 

1 602 650 1 687 000 
831 250 664 000 

3 210 050 2 602 000 

7 711 150 6 467 001 

6 717 450 5 478 000 

621 300 488 000 
1 032 650 899 000 
253 650 188 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alını ve giderleri 

(Yüksek genci öğretim giderleri toplamı : 
3 903 000) 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ANIT VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alıra ve giderleri 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.831 Büro giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 
15.837 Ziyafet giderleri 
15.839 Diğer alım giderleri 

16.000 ÇEŞİTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme abm ve giderleri 

— 326 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bolüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 700 500 1 419 000 
2 736 000 2 198 000 
373 350 286 000 

494 000 420 000 

499 700 569 001 

30 400 
421 800 
41 800 

27 000 
352 000 
41 000 

285 000 
950 

142 500 
71 250 

64 220 951 

329 000 
1 

160 000 
80 000 

4 304 450 2 498 000 

48 450 
4 161 950 

55 000 
2 345 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.119 Diğer alım ve giderleri. 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.360 Ordu propaganda giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Diğer teşkiller temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 716 000) 
AĞIRLAMA GİDERLERİ 

16.721 Bakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Diğer teşkiller ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 986 000) 

TÖREN GİDERLERİ 
16.731 Bakanlık tören giderleri 
16.732 Diğer teşkiller tören giderleri 

(Tören giderleri toplamı : 365 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

94 050 

205 200 

41 800 

6 572 101 

1 
6 572 100 

1 416 450 

228 000 
280 250 

199 500 
456 950 

101 650 
150 100 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topılamı 
Lira Lira 

98 000 

205 000 

47 000 

6 211 001 

1 
6 211 000 

2 067 000 

236 000 
480 000 

250 000 
736 000 

137 000 
228 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
17.110 Etüt ve proje giderleri' 

YAPI: VE BÜYÜK ONARIMLAR 

Kesim toplamı 

17.210 Savunma, yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 

17.220 Gemi yap imi ve büyük onarım giderleri 
17.230 Tersane giderleri 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve depoları 

yapım, bakım ve büyük onarım giderleri 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektir

diği her türlü giderler. (Bu ödenekten lü
zum görülecek miktarların hava meydan
ları ve akar yakıt tesisleri inşaat işlerine 
sarf olunmak üzere aynı isimde Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir.) 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

51 680 950 46 281 000 

49 440 850 44 358 000 
2 240 100 1 923 000 

443 950 201 4 

237 500 190 000 

355 160 351 362 657 001 

170 844 200 199 357 000 
44 748 800 36 816 000 
11 343 000 10 779 000 

1 980 000 8 843 000 

112 587 350 1.00 345 000 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 

ödeneğin çeşidi 

17.260 Teknik personel ücretleri 
17.270 Teknik personel geçici görev yolluğu 

M AKINA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Kesim toplamı 

17.310 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

17.320 Taşıt alımları 
ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplanır 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

1 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 657 000 
1 

6 517 000 
1 

88 552 350 83 423 000 

82 970 150 
5 582 200 

81 823 000 
1 600 000 

12 000 

1957 400 906 
1688 378 754 

16 116 750 
7 711 150 

64 220 951 

443 950 201 

12 000 

2 334 261 005 
1 733 344 001 

14 083 001 
6 467 001 

57 309 001 

446 270 001 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 4177 790 712 4 591 746 010 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 
yapımı işlerinin gerektirdiği giderler 

2 

3 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 
yapımı işlerinin gerektirdiği giderler 

2 2 

21.611 
21.620 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 
yapımı işlerinin gerektirdiği giderler 

1 

1 , 

1 

1 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
21.911 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 
22.613 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.620 Enfrastrüktür t esişlerinin gerektirdiği her 
türlü giderler. (Bu ödenekten lüzum gö
rülecek miktarını hava meydanları ve 
akar yakıt tesisleri inşaatı işlerinde sarf 
olunmak üzere aynı isimde Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak 

92 882 003 

23 096 003 

8 

22 000 003 23 096 003 

22 000 000 
1 
1 

23 096 000 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir.) 

KONUT SEKTÖEÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Keşim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LAR VE ONARIMLARI 

HİZMETLER VE TURlZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

— 331 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

30 000 000 25 240 000 

15 890 000 10 405 000 

15 690 000 10 205 000 
200 000 200 000 

24 992 000 23 900 000 

24 705 000 23 615 000 
287 000 285 000 

2 2 

1 1 
1 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

92 882 003 82 

92 882 008 82 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 30 166 000 20 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 25 666 000 15 627 000 

32.200 Enf. nin gerektirdiği kamulaştırma ve sa
tmalına bedeli 4 500 000 4 373 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 
PETROL OFİSİ 

34.210 Enf. ce Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 
ödemeler 6 380 000 5 310 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye 
aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri 34 698 000 28 283 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 41 078 000 33 593 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 1 776 000 1 650 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.610 Şehit aile ve yetimlerine yapılacak para 
yardımları (ödenek kifayet etmediği tak
dirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar öde
nek vermeye yetkilidir.) 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek 
ve vakıflara yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 

Kesim toplamı 

36.310 kamu iktisadi devlet kuruluşlarına geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

876 000 390 000 

900 000 

17 972 001 

1 260 000 

20 3 17 972 001 

20 370 003 

20 3 

17 972 000 20 370 003 

1 

10 000 001 
10 370 001 

1 
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1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çepdi Lira Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 30 166 000 20 000 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 41 078 000 33 593 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 1 776 000 1 650 000 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 17 972 001 20 370 003 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI GENEL TOPLAMI 90 992 001 75 613 003 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İçişleri, Bakanlığının 1970 yılı 'bütçe ta'sarı'sı üzerinde yaptığımız inceleme sonuçları aşağıda arz .olunm 
'Bakanlığın görevleri : 
[Devletçe ifa edilen kamu hizmetlerinin en eski ve em ön'eimtilerinden olan ve eo'k çeşitli sahalara, yayılm 

calan şunlardır: 
Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak; sınır, kıyı ve kara «ularımızın emniyet ve mulıafabasını 

ve Tekel Bakanlığına (bıraktığı yerler 'hariç kaçakçılığı 'men, takip ve tahkik etmek; kanunları ve (sıkıyön 
rmda trafiği düzenlemek ve kontrol ettirmek; silâlh taşıma ve 'bulundurma ile ilgili olarak ruhsat verme i 
maddelerle, silâh ve teferruatı ve av malzemesinin al um ve satımını kontrol etmek, yurtta (sivil savunmayı 
tim, idare ve kontrolünü yapmak; memleketin iç siyasetine ve illerin genel ve özel hallerine ait 'bilgileri 
inlha etmek; umuma ve yalbancılara ımalhsuıs pasaport ve pasavanları vermek; vatanldaşların şahsi halleri il 
hallî idareler üzerindo kanuni vesayet yetkisini kullanmak, 'bunların işlem ve çalışmalarını tetkik ve tef 
metlerle ilgili kanun ve tüzük tasarılarını (hazırlamak ve yönetmedikler çıkarmak v. ıs... 

'Bunların dışında, ekonomik ve sosyal gelişme ile iligili olarak yeni yeni ortaya çıkan ve taşrada ayrı 
'hizmetlerin ifası vali ve kaymakamlara 'verilmekte, neticede 'bunlar içişleri hizmeti mahiyetini alım aktadır 
zırlanmasına Ve yıllık icra programlarının tatbikine ilişkin izleyicilik ve koordonatöi'lük göreli 'Mülkiye 
yeni bir içişleri 'hizmeti ortaya çıkmıştır. Yine toplum kalkınması faaliyetlerinin (denetimi ve düzenlenmes 
ien görevler, 'bir ibaş'ka içişleri hizmetinin doğmasına yol açmıştır. Çoğaltılması mümkün »olan bu misallerd 
leri zaman içerisinde hızla gelişmekte, önem ve ağırlık kazanmaktaUırlar. Nitekim, Proje Müdürlüğünce 
grup içerisinde (2 990) aded içişleri hizmeti tesbit olunmuştur. 

Başlıca! a rina kısaca temas ettiğimiz içişleri hizmet ve görevleri, Bakanlığın merkez ve taşra t.cş'kil âti a 
'Merkez teşkilâtına dâhil birimlerin 1969 yılı içerisindeki faaliyetleri aşağıda ana'hatlariyfe belirtilmiştir 

TETKİK KUKULU BAŞKANLLdT 

1. 1969 yılında Kurul tararından 32 kanun, 5 tüzük, 6 yönetmelik tasarıları üzerinde inceleme yapıla 
şında 9 'konu üzerinde ayrıca inceleme yapıldığı mütalâa verildiği; lf) soru önergesinin cevaplan dırıldığı, 

2. Bakanlık iç, düzıen ealışuıalariyle ilgili olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan genel ve mahall 
ği, üzerinde1 yürütülen gerekli mütalâaların Proje Müdürlüğüne bildirildiği, 

3. 230 mülki taksimat değişikliği dosyasının incelenip mütalâaya 'bağlanmış olduğu. 
4. İhtilaflı hudut dosyalarının mahallinde Kurul üyeleri tarafından heyet halinde incelendiği. 
5. Yalbancı dile beş yazı tercüme edildiği. 
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6. 90 maiyet memuru kaymakam adayı tezinin incelenmiş ve üzerinde mütalâa bildirilmiş olduğu. 
7. 16 kitabın incelendiği. 
8. Beş derginin çıkarılmış olduğa. 
9. Uluslararası İdari İlimler Enstitüsünün 1969 yılında İspanya'nın Barselona şehrinde yapılan toplantısına işt 

1969 yılı icra plânı ile Bakanlığa görev olarak verilmiş bulunan İstanbul ve İzmir şehirlerinde metropoliten bi 
ve faydalı olup olmadığı hakkındaki araştırmaya Tetkik Kurulu Başkanlığınca devam olunduğu, bu maksatla iki k 
meler yaptırıldığı, aynı maksatla Amerika'da da tetkikler yaptırılacağı ve neticede hazırlanacak raporun Devlet Plân 
üzere Başkanlığa sunulacağı müşahede edilmiştir. 

.MAHALLÎ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Mevzuat çalışmaları : 
A) 1969 malî yılı içinde, Bütçe Kanunu ile, genel muvazeneden ücretlerini alan ücretlilerin yıllık izin süreleri 

giderlerinin 'karşılanması bakımından sağlanan imkânın belediye müstahdemlerine de teşmili için Belediye Memur ve 
56 ncı ve 73 ncü maddelerinde değişiklik yapılması gerekli görülmüş; 

Bu konuda yapılan çalışma sonunda düzenlenen Tüzük değişikliği 26 . 8 . 1969 tarihinde Resmî Gazetede yayın 
bu Tüzükle yapılması öngörülen Yönetmelik de 15 . 10 . 1969 günü yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca; 1580 sayılı Kanun uyarınca hazırlanması gereken belediye zabıtası «meslek, evsaf, talim ve terbiye, ter 
ile ilgili Yönetmelik de Belediye Zabıtası Personeli Yönetmeliği adı altında hazırlanarak 15 . 7 . 1969 günü yürürlüğ 
bıtası Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinde bâzı değişiklikler yapan bir değişiklik Yönetmeliği de 8 . 1 1 . 1969 günü 
miştir. 

B) Her biri ayrı bir devrin eseri olan ve ortak bir felsefeden mahrum bulunan mahallî idarelerimizin temel 'me 
sunda Bakanlıkça, Anayasa, - Hükümet programı ve - Yasama Organında ileri sürülen görüşlerin ışığında, önceki yıl 
lerine devam edilmiştir. 

2. Beş Yıllık Kalkınma Plânı icra programının kurulmasını öngörmüş olduğu «Toplum Kalkınması ve Mahallî 
sarısı» taslağı da hazırlanmış olup'ilgili bakanlıkların görüşleri alınmış, bâzı ba'kanlı'klarla mevcudiyeti anlaşılan gör 
gayret sarf edilmiştir. . 

Keza 'kalkınma plânının 1969 yılı icra programı ile toplum kalkınması çalışmalarının koordinasyonu görevi İç 
söz konusu koordinasyon hizmetlerinin yürütülme şeklini gösterir bir kararname taslağı hazırlanmış ve ilgili 'bakan 

II - Hizmetler : 
Mahallî idarelerimize, belirli amaçlarla, yardımlar yapılmasına im'kân veren uygulamaya 1968 yılında da devam 

yardımların yapıldığı teshit olunmuştur. 
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A) 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu gereğince tesis edilmiş «Müşterek 
idarelerine yapılan yardımlar. 

Yardım yapılan 'mahallî idare Ad od Yardım toplamı Tl. 

Belediye 146 11 107 000 
11 Özel İdaresi 1 150 000 

B) Bakanlık bütçesinde, 3 seneden beri yer alan «Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler» tertibin 
428 aded belediyeye toplam 9 960 000 Tl. 
III - Eğitici ve geliştirici çalışmalar : 

A) Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi bünyesinde kurulu Mahallî İdareler Avrupa Konferansının ma 
ları lâyikiyle izleyip değerlendirebilmek için Genel. Müdürlük bünyesinde, bir tetkik kurul elemanından da 
tirildiği görülmüştür. 

B) Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan iş birliği sonunda plân uygulamasında il kademesi koordinasy 
il ve ilçeler seviyesinde yapılacak çalışmalarda beraberliğin temini için : 

Antalya, İzmir ve Trabzon'da olmak üzere 67 vali muavini ile seminerler tertiplendiği müşahede olunmu 
C) Türk Belediyecilik Derneğinin işbirliği ile yapılan ve özellikle küçük belediyelerin başkan veya muh 

bilgisi ile teçhiz etmek hedefini güden kısa süreli kurs ve seminerlere devam edildiği ve belediye başkanları 
başkanının, belediye kâtipleri için düzenlenen kursa ise 55 belediye kâtibinin katıldığı görülmüştür. 

1970 yılı içerisinde yapılacak mevzuat çalışmaları arasında : 
1. Önceki yıllarda geliştirilmiş bulunan Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi kanunu tasarıları üzerinde, 

şiklik çalışmalarının yapılacağı, 
12 Ekim 1969 seçimlerinden sonra teşekkül eden Hükümetin programında da yer alan Köy Kanunu tasar 

lâmentoya intikal 'ettirileceği, 
2. Yasama Organının 2 nei döneminde Millet Meclisine intikal eden fakat görüşülmeyip kadük olan B 

si Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu tasarılarının tekrar Parlâmentoya şevkinin sağlanacağı, 
3. Önceki yıllarda ön hazırlıkları yapılan «Mahallî idareler, müessese, işletme ve teşebbüsleri hakkında 

Kanunu» tasarıları geliştirilerek son şekillerinin verileceği, 
4. Belediye Muhasebe Usulü Nizamnamesi ile halen belediye ve il özel idarelerinde kullanılmakta olan b 

olan talimat ve yönetmeliklerin sistemli bir şekilde yenilenmesinin sağlanacağı, 
5. «Müşterek Trafik Fonu» ile «Belediyelere Yapılacak Yardımlar ve Ödemeler Fonu» ndan yapılan y 

ceği, 
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6. Plân uygulamasında il kademesinde koordinasyon ile toplum kalkınması yönünden il ve ilçeler seviyesind 
berliğin sağlanması için tertiplenen seminerlere devamla 1970 icra programı ile bu konuda İçişleri Bakanlığına v 
ların gerçekleştirilmesi yönünden tedbirler alınacağı, illerde koordinasyonunun temini için gereken iş birliği esa 
edilmiştir. 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü : 
Normal olarak yürütülen kişi halleriyle vatandaşlık işlemlerinden başka; 
1. Şimdiye kadar hiç yazı makinası girmemiş 156 nüfus dairesine yeni birer yazı makinasınm temin edildiği. 
2. 15 ilçe nüfus dairesine odacı kadrosu sağlandığı, 
3. (40) il (168) ilçede (500 000) lira harcanarak eski nüfus 'kütüklerinin yenilendiği, 
4. Millet Meclisinde bulunan nüfus ve genel nüfus yazımı konularının komisyonlardan geçirilerek Genel Kur 

müştür. 
1970 yılı içerisinde : 
Nüfus yazımı ve nüfus kanunları Parlâmentodan çıktığı takdirde, genel nüfus yazımı hazırlıklarına başlanacağı 

yönetmeliklerin hazırlanacağı, yeniden 178 ilçeye yazı makinası, 25 nüfu's dairesine odacı kadrosu verileceği, iş h 
olan nüfus dairelerinin takviye edileceği anlaşılmıştır. 

SİVİL SAVUNMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

A) Mevzuat çalışmaları : 
1. Sivil Savunma Fonunun idare ve sarf usulleriyle ilgili hususlarda. 7126 sayılı Kanunun 35, 36, 37 ve 39 

'kanun tasarısının Hükümete sunulmak üzere, hazırlıklarının ikmal edildiği, 
2. 7126 sayılı Kanunun 139 sayılı Kanunla tadil edilen 39 ncu maddesi muvacehesinde büyük bir kısmı hü 

Fonu Nizamnamesi» yerine kaim olma'k üzere hazırlanıp, Millî Grüvenlik Kurulunun tasvibinden geçen (Sivil Mü 
nın Başbakanlığa sunulduğu anlaşılmıştır. 

B) Teşkilât işleri : 
1. Her yıl yatpılageldiği gibi bir program dâhilinde 7 il ve 4 ilçenin sivil savunma ve seferberlik işlerinin y 

Başbakanlığın bir kısım yetkili personelinin gönderilerek teknik denetimlerinin yapıldığı, 
İlçelere ait sivil savunma ve seferfberlik işlerinin savunma sekreter ve sivil savunma müdürleri tarafından ye 

tomamlatılması için de geçici görev yolluğundan illere (38 930) Tl. 'ödenek tahsis edildiği, 
% 18 - 19 Eylül 19*69 günleri Brüksel'de yapılan NATO Sivil Savunlma Komitesi Toplantı&tmai Bakanlık adına İd 

katıldığı görüllmüştür. 
O) Planlama işleri : 
1. Geçen yıllardajkine ilâveten 16 şehir ve 'kasabaya ait sivil savunma plânının tetkik edildiği, bunlardan 8 

noksanlarının ikmali için iade edildiği, 
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2. Son plânlama faraziyelerine göre yeniden düzenlenen «Tahliye Anaplâııı ve esasları» ile merkezî 
intikaliıne ait tahliye plânı taslağının Millî Güvenlik .Kuruluna sunulmak üzere MGK. Genel Sekreterliği 

D) î taz - Alarm işleri : 
7 önemli şehrin modern sirenlerle donatılmasına ait PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların ta 

nin fon bütçesinden (6 431 994,76) Tl. ya bir isviçre firmasına ihale edildiği görülmüştür. 
E) Eğitim ve jyayın işleri : 
1. 1969 yılı «'Bakanlıtk Eğitim Direktifi» hazırlanarak bakanlıklara, ilgili kuruluşlar ile valiliklere 

liklerce hazırlanan eğitim plânlarının uygulanın alsı için fon bütçesinden (52) ile (!678 663) Tl. ödenek tah 
2. Sivil Savunma Kolejinde açılan muhtelif kurslara 416 personellin katıldığı ve kurs gördüğü, 
3.. 35, 36, 37 No. lu 'Sivil Savunma Dergilerinin bastırılıp ilgili yerlere dağıtıldığı, 
4. Mahallî sivil savunana, eğitimlerinin verimli olması için 35 mm. liik 9 aded yerli sivil savunma, filmi 

yapımı için Temmuz 1969 ayında bir filim şirketine fon bütçesinden (111 780) Tl. ile ihale edildiği'görül 
F) Yatırım ve malzeme işleri : 
1. 'Baymdırîh'k Bakanlığı aracılığı ile fon bütçesinden (5 760 775) Tl. sına ihale edilen Sivil Savun 

rın devam etmekte olduğu, mukavele gereğince 1969 yılında yapılması gereken (3 OOO 000) Tl. Iık inşaa 
dar yapmış olduğu iş ve ihzarat karşılığı (2 265 251) Tl. ödendiği, 

2. Ankara, İstanbul ve İzmir iMeri hassas bölge (kademeleri arasındaki irtibatların sağlanması için 
fon cihazdarının bir yabancı firmaya fon bütüesinden (5 000 000) Tl. ile ihale edildiği, 

3. 11 önemli ilde 12 aded sivil savunma idare merkezi eğitim merkezi, bölge kontrol ve toplanna me 
'bir arada 'kurulmaları ile ilgili ihtiyaç programları hazırlanarak projelerinin yapılmasının Bayındırlık 
derlerinin fon bütçesinden karşılanacağı, 

4. 1966 senesinde M. K. E. Kurumu Genel Müdürlüğüne sipariş edilen mahallî sivil savunma teşki 
mali bu yıla intikal elen malzemenin teslim alınaraik ilgili illere gönderildiği ve bu yıl sonuna kadar fond 
zat alınmış olduğu tesbit edilmiştir. 

1970 yılı içerisinde : 
a) Uygulamalardan edinilen tecrübelere istinaden 7126 sayılı Kanunda yapılması düşünülen değişiklik 

sinin yenilenmesi dolayısiyle kadüik hale gelmesi dolayısiyle yeniden ele alınıp takib edileceği, ayrıca b 
dâhil Sivil Savunma Araştırma Ekibinin raporuna, istinaden mevzuat ve teşkilâta yeni bir veçhe verilim e 

ıb> Bilhassa sığmakla ilgili tüzük taisıarısmm Danıştayca belirtilen görüşler dâhilinde yeniden tanzimi 
olunmuştur. 

c)1 12 aded sinema rnakinası alınaraik 30 film merkezi 42 ye yükseltilecelk, M. K. Endüstrisi Kurumu a 
zemeler meyatnmdaki radyak cihazları, BakanılDkca ihalesi yapılan 3 il'e ait 155 a'ded WHF/1M telsiz telef 
tarafından ihalesi yapılan 7 il'e ait 205 aded modern sdren'in ithali için gerekli dövizin öncelikle tahsisi 
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aded sivil savunma idare merkezi, eğitim merkezi, bölge kontrol ve toplama merkezleri ile sivil savunma deposu 
nin Bayındırlık Bakanlığınca ikmalini müteakip inşaları sağlanacaktır. Hassas bölgelerdeki mahaillî sivil savunma 
nisbetinde alman malzeme ve teçhizatın % 25 ııisbetine çıkarılması ve diğer önemli bâzı il ve ilçeler sivil savunu 
kullanılmak üzere bir kısım genel şahsi teçhizatın almmasiyle ilgili hazırlıklar yapılacaktır. 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

1. A) 1969 yılında programa alman (27) il, (167) ilçe, (88) -bucak ve (127) kasabanın genel teftişinin tama 
tişe devam e'dilmekte olduduğu, 

Teftişleri tamamlanan (birimler için toplam olarak (3 352) aded teftiş lâyiha ve raporunun düzenlendiği görülmü 
OB) 1968 yılından 1969 yılma (46) soruşturma evrakı devredilmiştir. 1969 yılında İd a Teftiş Kuruluna (238) 

evrakı intikal etmiştir. Bunlardan (2) adedi müfettişler tarafından teftişler sırasında el (konulan suç konularına a 
di tamamlanmış ve evrakı İlgili mercilere tevdi edilmiştir. Kalanların da 1 . 1 . 1970 tarihine kadar ikmal edilm 

Teftişler sırasında (17) yerde, toplamı ('303 894,10) lira olan 'zimmet ve i'htdlâıs suçlan teslbit olunmuş, keyfiyet 
kal ettirilmiştir. 

O) Yeni Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre Teftiş Kurulu yeni ibir çalışma düzenine girmiş ve görevleri ar 
araştırma konularına ağırlık verilmiştir. 

Halen 15 müfettiş (İçişleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtını yeniden düzenleme) çalışmalarında görev ifa etmekted 
İki müfettiş yemi teşkil «dilen Teşkilât - Metot Bürosunda bir müfettiş de keza yeni teşkil edilmiş bulunan (D 

taklür. 
Kış teftişleri sırasında, Cumartesi (günleri devamlı olarak meslekî toplantılar yapılmakta, öncelden tesibit olunan 

gulama açısından eleştirdl'm'ektedir. 
Her sene 8 - 9 müfettiş çok (kısa süreli de olsa yurt dışına gönderilmekte yaibancı lisan, meslekî bilgi ve görg 

ma'ktadır. 

ÖZLÜK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A) Mün'haJİler ve personel âkmali : 
1967 Şubat ayında (144), 1968 Şdbat ayında (124) olan münhal ilçe adedinim. 1969 Aralık -ayında (56) ya düştüğ 

liği Tazminat Kanununun kabulünden sonra önceki yıllarda ortalama olarak (25) i (bulan 'istifaların Ihemen tama 
müşahade edilmiştir. 

1969 Aralık ayında açılacak kursa 49 maiyet memuru çağırılacak, 1970 yılında açılacak iki kursa ise 100 maiy 
Böylece, 1970 yılı sonlarına doğru kaymakamsı z tek bir kaza kalmıyacaktır. 

Halen Bakanlık hesabına, Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinde 80 burslu öğrencinin okutulmakta olduğu te 
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B) Eğitim çalışmaları : 
Orta ve yüksek kademe yöneticilerine en yeni bilgilerin verilmesine, modern âmme idaresinin teknik v 

hizmet içi •eğitim çalışmalarına, geçen yıllarda olduğu gibi 1969 yılında da Bakanlıkça büyük bir önem 
olmak üzere, TODAİE ile müştereken, sevk ve idare seminerleri düzenlenmiş ve bunlara birçok yöneticin 
TODAİK nin 1.969 yılı eğitimine birçok kaymakam iştirak ettirilmiştir'. 

Hizmet içi eğitimle ilgili olarak yurt içinde cereyan ieden bu çalışmalardan başka, birçok idare âmirin 
görgülerini artırmaları temin olunmuştur. Bu alanda, Bakanlık imkânlarından ziyade, yabancı kaynaklard 
tur. 

Alt kademedeki memurların eğitilmesi için de, Bakanlık merkezinde çeşitli kurslar tertibolunmuş, tahrir 
lerine, merkez büro şeflerine meslekleri ile ilgili bilgiler verilmesine gayret edilmiştir. 

C) Mevzuat çalışmaları : 
1969 yılı içerisinde hazırlanan ve Meclisin tatile girmesi yüzünden kadük olan kadro kanunu tasarısının 

yurdun dört 'köşesinde çeşitli güçlüklere göğüs gerercik feragati a çalışan idare âmirleri için yıpranma kanu 
diği, belediyeler ve özel idareler personelini de içerisine alan yardımlaşma kanun tasarısının bitirilmek üz 
daha objektif esaslara bağlıyan yeni bir- yönetmeliğin hazırlandığı görülmüştür. 

E) İçişleri hizmet ve teşkilâtım yeniden düzenleme çalışmaları : 
Bakanlığın gayesini, vazifelerini, sorumlu teşkilât ve personelini, vazife ve salâhiyetlerin dağılış tarzını, 

dinasyonu, görev 'karışımlarını tesbit ve tetkik etmeyi, varılan sonuçların temin ettiği bilgiler' ışığında mer 
larına en iyi cevap verecek tarzda yeniden teşkilâtı andırma yi hedef edinmiş olan proje çalışmalarının son 
görülmüştür. 

1969 yılı içerisinde, 15 mülkiye 'müfettişi, 1 merkez valisi, 4 şube müdürü, 1 vali muavini, 1 kaymakam 
bir araştırma ekibi çalışmalara devam etmiş 260 anagrup içerisinde toplanmış olan 2996 görev ve ilişki üz 
hemen hemen bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonunda kaleme alınmaya başlanmış olan araştırına raporlarının 
ril eceği görülmüştür. 

1970 yılı içerisinde araştırıcı raporlarının değerlendirilmesi suretiyle ilk önce, Bakanlığın anahizmet gr 
mına geçilecektir. 

Bkip raporlarının Proje Koordinasyon ve Yönetim, 'kurullarında, konularla ilgili çeşitli bakanlık ve dair 
dirilmelerinin sonunda da, içdüzen araştırmasının genel sonuçlarını belirtmek üzere genel raporun yazımın 
ve bunlara dayanılarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra hizmet ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmel 
caktır. 

Bütün bu çalışmaların 1970 yılının sonuna kadar bitirilebileceği tahmin edilmektedir. 
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İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Müdürlüğün 1969 yılı içerisindeki faaliyeti ve 1970 yılı içerisinde yapmayı tasarladığı çalışmalar şu şek 
İller İdaresi Genel Müdürlüğünün vazifelerinin 'başında 5442 saydı İl İdaresi Kanununun anaprensipl erine uygu 

mak .gelmektedir. Bu maksatla geç/en isenelerde olduğu gibi 1969 yılında da gerekli açıklamalar yapılmasına devam 
İl İdaresi Kanununun zamanın şartlarını ve ihtiyaçlarını karşılamaktan mzak lOİ'duğu bir gerçektir. Kanunu za 

durmak için, yapılan revizyon çalınmaları, Bakanlıkta yapılan araştırma çalışmalarının sonucuna bırakılmış 'bulunm 
'Bakanlığa muhtelif tarihlerde yapılan (96) il, (292) ilçe, (714) ı'bueak olma talepleri, araştırma çalışmaları son 

tasnife talbi tutulmuştur. 
19C)9 yılında, (187) aded müstakil köy olma talelbi incelenmiş, (11105) adedi kanuni şartları haiz olduğundan m 

('23) adedi gerekli şartları (haiz olmadığından müracaat reddedilmiştir. Ayrıca :üç köyün tüzel kişiliği kaldırılmış, 
incelenmiş, (22) illerarası, (49) ilçelerarası (9) bucaklararası olmalk üzere eem'an ('80) sınır ihtilâfı halleidijerek k 
kurulma, ayrılma - bağlanma işlemlerini kapsıyan (o7) dosyanın teşkil e'dilen üç Merkez Heyeti marifetiyle maha 
tesıbit olunmuştur. 

Mülkî üdare 'bölümleri haritasından (10 000) köylerimizin alfabetik esasa göre eski ve yeni adlarını gösteren 
aded basılmış ve dağıtılmıştır. İdare bölümlerine 'göre, köy ve 'belediyelerimiz broşürü hazırlanmış ve teksir suretiy 
gönderilmiştir. 

'Millî İSavunma Bakanlığınca Harita Genel Müdürlüğüne yaptırılmakta olan 1/250 000 ölçekli XATO standartl 
ne konacak mühim mevki ve arazi adlarının 1/100 000 ölçekli haritalardan Türkçe olmıyan mühibı mevki -ve tabi 
jmesi işlemine 'devam edilmektedir. Bunlardan iki kararname çıkarılmış, teksir ettirilerek yayınlanmıştır. İllerin s 
ve 1/100 000 ölçekli yeni basılan haritaların satmalmması işlemleri yapılmaktadır. Genel Müdürlükte mevcut köy 
ile kararlaştırılmış ve noksanlıkları ıslah edilmiştir. 

İllenimizin tarihî, coğrafi, idari, iktisadi, malî. kültürel ve turistik durumlarını belirten ve şartnamelerin yerin 
kartılması hususu önemle takibedilmiş, 1968 yılı nida çıkarılanlara ilâveten (ol) il yıllığının yayınlanması sağlanm 
yeni şartlara göre 'hazırlanması konusunda illere gerekli direktif verilmiştir. 

ı5917 sayılı Kanunun yurt ölçüsünde aynı şekilde ve kanunun ruhuna uygun olarak uygulanması için illerle ger 
açıklamalar yapılmasına devam edilmiştir. 

Eksikliği ciddiyetle hissedilen Devlet Protokolü için gerekli mevzuatın çıkartılması hususunda Başbakanlık nezd 
leri Bakanlığında bu maksatla çalışıma yapılması sağlanmış ve bir ön tasarı hazırlaninııştır. 

Şıiımdiye kadar Ibir Devlet 'Protokolünün çıkarılmaması selbelbiyle konu dağılmış ve kompleks 'bir durum almışt 
raftan konunun çök önemli -oluşu yüzünden çalışmaların süratli Ibir seyir takiibedememekte ollduğunu da (belirtmek 

Ayrıca Devlet hizmetinde görev almış zevatın vefatında yapılacak törenlerin esaslarını hazırlamak üzere ıbir k 
»esasları te&bit 'edilmiştir. Bu tasarı ayrıca yetkili kurulların tetkikinden geçirildikten sonra kati bir hale getirilece 



23 — içişleri Bakanlığı — 346 — 

•'(İS!)! sayılı Orman Kanununa uygun olarak illerde il koruluk!arının kurulması hususunda Orman Gen 
illerle temasa geçilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün 'esaslarına güre il koruluklarının 
Özellikle belirtmek gerekir ki, mevcut İmkân ve şartların 'müsaadesi nisbetinde ele alınan İm ıni'JÎ dâva, 
zamanda bit'irileeelk işlerden değildir. 

üniversite ve yüksek ©'kul öğrencilerinin yaşama ve öğrenim şartlarının daha düzenli bir hale getirilme 
konuda gayret sarf edilmesi hakkında [Başbakanlık 'makamının eımirleri üzerine konu önemle ele alınmışt 
büsler ve yapılması düşünülen işlenin tesbiti ile yüksek ve ortaöğrenim yurtlarının açılması 'mevcutlarının 
hallî iımkânlardan faydalanılmak suretiyle yurt tesisi ç.alışımalarına kız verilmesi sağlanmıştır. İllerimizde 
te olup (konu önemle ta'ldibedil inektedir. 

İmar ve İskân Bakanlığının kuruluşu İle İm Bakanlığa 'devredilen âfet işleriyle evvelce İçişleri 'Baka 
alışkanlığın devam etmesi sebebiyle yurdumuzun çeşitli 'bölgelerinde vukua ıgelen isu basması, deprem, ve y 
caatlar Bakanlığa da yapılmakta olduğundan Cnnel Müdürlükçe bunlar ilgili bakanlıklara, ve Kızılay 
beraber bu alanda alman tedbirler ve yapılan çalışımalar da üncüde takibeldilnıektedir. 

2 . 12 . 13;51 tarihli Oami'i İanat Nizamnamesi bugünün ihtiyaçlarına tanı cevap yenmediği gibi o dev 
delerin tatbikinde de güçlük çekilmektedir. Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeni 'bir mevzuatın 
ile Bakanlık bünyesinde teşkil 'edilen bir komisyon taraiınidan Yardım toplama kanunu taslağı hazırlanm 
ma laı*a devam edildiği 'görülmüştür. 

1970 yılı içerisinde, proje araştırma sonuçlarından da istifade edilerek, geniş ölçüde mevzuat çalışmal 

BAKANLIĞIN 1969 YILI .BÜTÇESİNİN TATBİKİNE VE 1070 YILI BÜTÇE TEKLİFİNE 

Hakanlığın ifa etmekte olduğu hizmetler ve bunların yürütücüleri olan birimlerin faaliyetleri hakkınd 
Mitçe uygulamasına ve 1970 yılı bütçe teklifine ait müşahadelerimizi de kısaca arz etmek isteriz. 

1. 1969 yılı bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneklerin tasarrufa riayet edilerek kullanılmakt 
daki harcatmaların da tamamen yerinde olduğu görülmüştür. 

2. Mülki İdare Amirliği Tazminat Kanunu, 1969 yılı bütçesinin komisyonlardaın ıgeçnı esin den sonra 
çeye konulması mümkün olamamış, bu yüzden de, Ekim ayından itibaren tazminat (verilmesini temin içi 
ayrıca. (6) milyon liralık ek lödcnelk talebinde, bulunulmuştur. Maliye Bakanlığından şu günlerde Parlâm 
derhal yerine getirilmesi gerekmektedir. 

3. 1969 yılı içerisinde, Mülki İdare Amirliği Tazminatı maddesine maaşlar ve temsil ödeneği maddele 
sai maddesine (285 000) liralık, ıgeçen yıllar borçları maddesine ise, (120 000) liralık aktarma yapıldığı, b 
tılmadan yürütülmesine gayret edildiği ıgörülmüştür. 

4. 1970 yılı 'bütçesine ek (D) cetveline : 
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a) 25 aded (300) liralık odacı kadrosunun nüfus daireleri için, 
b) o aded (600) liralık tercüman kadrosunun hudut illeri için, 
>c) 2 aded (500) liralık şoför kadrosunun bakanlık merkezi için, 
d) 1 aded (500) liralık elektrikçi kadrosunun Ankara Valiliği için, 
e) 1 aded (500) liralık teksirci kadrosunun İller İdaresi Genel Müdürlüğü için, 
f) 1 aded (500) liralık aşçı kadrosunun Bakanlık lokantası için ilâve edildiği (görülmüştür. 
(Brütün bu ilâvelerin hizmetin icaplarından doğduğu ve yerinde olduğu kanaatine varılmıştır. 
5. Bakanlıkta ek görev ile doldurulan kadroların adedinin 18 olduğu bunların hizmet içi eğitim maksadiy 

şitli kurslarda öğretmenlik yapan personel tarafından işigal edildiği, eğitim işlerinin yürütülmesini temin iein bu 
ticesine varılmıştır. 

6. İdare âmirlerinin dış ülkelere gönderilmesinde, genellikle dış kaynaklardan temin lolunan burslardan yararla 
Kanun gereğince de her yıl birkaç kişinin ^gönderildiği tesbit olunmuştur. Gerek dışardan temin edilen burslar, .ge 
sağladığı imkânlar ıçok mütevazi olup, idarecilerin dış ülkelerde normal bir hayat sürmelerine imkân vermemekt 
rına dış ülkelere ıgidişte tanınan imkânların idarecilere de tanınmasını temin için imkân bulunduğu takdirde ilgili 
ması yerinde olacaktır. 

Her türlü dış seyahatlerde Bakanlığım azami tasarrufa riayet ettiği müşahade olunmuış>tur. 
7. Döşeme, demirbaş ödeneklerinin sarfında yersiz harcamaya tesadüf edilmemiştir. 
8. 1969 yılı 'bütçesine 5] jeep satmalmması için konmuş olan (1 800 000) liralık ödeneğin Maliye Bakanlığınc 

da serbes bırakılmamış, bu yüzden de sadece 21 jeepin mubayaası mümkün olabilmiştir. 
1970 bütçesine plânlama teşkilâtının da tasvibinden geçerek konulmuş olan (5 2015 000) liralık ödenekle, hiç v 

sıtası normal ömrümü doldurmuş kazalara verilmek üzere 128 jeepin satmalmması ve Bakanlık makam arabasının 
Yatırımların takibiyle ilgili olarak kendilerine büyük mesuliyetler yüklenilmiş lolan kaymakamların birer vasıta 

duğuna 'güre, 1970 yılı içerisinde bu arabaların mutlaka zamanında sipariş edilip dağıtılması gerekmektedir. 
Bu itibarla, Maliye Bakanlığının H970 yılında, hiç olmazsa bu ödenek için bloke yoluna gitmemesi ve Bakanlı 

me imkânı sağlaması, temenniye şayan görülmüştür. 
9. Yayın harcamaları, abonman kitap satın alınması gibi işler için istenilen ödeneğin yerinde ve lüzumlu oldu 

10. Gari harcamalarla ilgili olarak Bakanlık bütçesine konulmuş .olan ödeneklerin asgari seviyede tutulmuş o 
tasarrufun mümkün olamıyacağı kanaatine varılmıştır. 

SONUÇ VE TEMENNİLER 

Raporumuzun birinci kısmında Bakanlığın muhtelif birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak verdiğimiz malûm 
İçişleri Bakanlığının kendisine verilmiş olan hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi yolunda ciddî ve düzenli bi 
rülmüştür. 



23 — içişleri Bakanlığı — 348 — 

Ezcümle, 38 yıl önce kurulmuş olan teşkilât ve alınmış olan kadrolarla bugünün ihtiyaçlarına cevap 
kilâtına modern âmme idaresi prensiplerine ve hizmet icaplarına uygun şekilde düzenlemek amaciyle k 
lunduğu, tmünhal ilçe adedini asgariye indirmek için gösterilen gayretlerin semeresini verdiği, büyük şeh 
rütülmesini temin için girişilmiş olan metropoliten şehir idaresi ile ilgili araştırmaların neticelenmek üzer 
Anayasamızın ruhuna ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek sekilide teşkilâtlandırmak için girişilen çalışm 
larının hazırlandığı, teşkilâtın yürüyüş ve işleyişinin zamamnlda ve (müessir bir şekilde murakabe edilldiği, 
tim alanlarında sivil savunma klarnetlerinin imkânları niislbetinıde yürütülmeye çalışıldığı memnuniyetle mü 

Bu arada, Bakanlık hizmet ve (icraatına taallûk eklen bâzı 'görüş ve temennilerimizi de kısaca arz etme 
1. Bilinidiği gibi, İçişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri 1930 yılında çıkarılmış bulunan 1624 sayı 

vazifeleri hakkınldaki Kanunla .düzenlenmiştir, O güniden Ibu yana,, (Bakanlığın ifa .etmekte oliduğl hizmetle 
siosyal kalkınma ile ilgili olarak ildare âmirlerine verilmiş lolan izleyieilik ve koordinatörlük görevleri, Ibu 
zanmalarına yol aşmıştır. 

'Teşkilât ve kadro kanunlarında zaman zaman değişiklikler yapılmış ise .de, gerek merkezin ve gerekse 
birlikte yeniden ortaya çıkan görevlerinin gerektirdiği ka'dro ve eleman lilhtiyacı karşılanamamıştır. Bu i 
ro kanunu tasarısı hazırlanarak Parlâmentoya sevk edilmiştir. 

Bu tasarının biran önce meclislerden geçerek kanunlaşmasını zaruri görmekteyiz. 
2. Bölge idare mahkemelerinin kurulması ile ilgili olarak Bakanlıkça hazırlanmış olan «İdari mahke 

kanlıkta Ibulmılduğu, aynı konu'da Danıştaym yönetimi altmlda kurulu bir komisyon taraf ınklan hazırlanan 
ve yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı» na ıdair Bakanlık görüşünün ide ayrıca Başbakanlığa gönd 

Danıştaym. yükünün hafiflemesini ve işlerin süratle yürütülmesini temin için, 'bu tasarının meclislere ş 
meler kurulmasını faydalı görmekteyiz. 

13. 'Kuruluş kanunları çok eski olan il özel idaresi, belediyeler ve köylerin günlün ihtiyaçlarına cevap 
espirisine uygun bir şekilde yenikleri teşkilâtlandırılmaları için hazırlanmış olan tasarılar, diğer bakanlıklarl 
biran önce Parlâmentoya sevk edilmelidir. 

Keza, çok yetersiz bulunan belediye cezalarımın, ilişkin hükümlerin yerini almak üzere1 Bakanlıkça, h 
sevk edilen, fakat Yasama Organının .çalışım al arının «ona ermesi 'diolayıisiyle hükümsüz hale gelen «ilicl e/diy 
bete uğramış oları «'Belediye ıgelirlcri kanunu» ve Emlâk Vergisi kanunu taisarıislarının yeniden Parlâime 

4. Bakanlıkların üst kaideme yöneticilerini ve mahalli idareler personelini toplum kalkınması nıevzuun 
«Toplum Kalkınması ve Mahallî İdareler' Enstitüsü» kanun tasarısı biran önce ikmal eldi]erek kanunlaştırı 

ö. Uzun yıllardan 'beri Millet Meclilsıin'de beklemekte olan Nüfus ve genel nüfus yazımı kamın tasarıla 
maları sağlanmalıdır. 

6. Günün ihtiyaçlarına cevap veremez kale gelmiş .olan Cem'i İânat Nizamnamesinin yerine kaim olm 
«Yandım toplama kanun tasarısı:» süratle ikmal ddilerek Parlâimentoya sevk edilmelidir. 



23 — içişleri Bakanlığı — 349 — 

7. Mevcudiyetleri münakaşa konusu olmaya 'başlamış olan Ibuca'klar ve îbucalk müdürleri meselesi üzerinlde Proje 
araştırma 'biran önce sonuçlandırılmalı ve varılacak neticeye göre gerekli tedbirler alınmalıdır. 

8. Ankara, İstanbul ve İzmir merkez kaymakamlıklarının (bütün iller merkez ilçelerine de teşmilini faydalı g 
kanlıkta devam etmekte olan kanun tasarısı hazırlığı 'biran önce «sonuçlandırılmalıdır. Böylece valiler, asıl göre 
İkoordinasyon hizmetlerine dalha fazla zaman ayıraJbilece'kler ve merkez ilçeleri, diğer ilçeler gibi, mıunfhasıran kend 
idare âmirlerine kavuşacaklardır. 

'9. Mülkiye müfettişlerinin relsen soruşturma aça'mıyacaklarma dair Danıştay kararının -işlerin aksamasına sebe 
ımıiştir. Bunu izale edici mevzuat değişikliğinin yapılması faydalı olacaktır. 

10. Yurdun her köşesinde çeşitli malhımmiyetlere katlanarak ve mesai saati ile 'bağlı olmaksızın feragatle çalışa 
ma kanun tasarısı» nm hazırlıklarına (başlanıldığı memnuniyetle görülmüştür. Ayrıca idare âmirleri dle birlikte öze 
nelini de kapsamına alan «Yardımlaşma kanun tasarısı» nm hazırlıklarına da devam ediMiği öğrenilmiştir. 

Her iki tasarının biran önce Parlâmentoya şevkini ve kanunlaşmasını temenni öderiz. 
Tl. Maliye Bakanlığı ve diğer bir kısım Bakanlıkların taşradaki 'hizmetli personeline giyecek Ibedeli ödediği m 

açalbİJecek bu farklı tatbikata son verilmesini temin için, İçişleri Bakanlığı bütçesine de bu maksatla ödenek ilâve 
12. Vali tâyinlerinin münhasıran ımeslek mensupları arasından yapıldığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

çalışanların bir ndsbet dâhilinde valiliklere atanmalarının, meslek mensuplarının şevk ve heyecanını artıracağına 
13. İçişleri Bakanlığının, 19'69 yılı Bütçesinin T. B. M. Meclisinde görüşülmesi şûrasında yapılan tenkid ve t 

cevapları, önceki yıllarda okluğu gibi, kitap halinde neşrederde sayın paırlâmento üyelerinin istifadesine sunduğ 
Diğer bakanlık ve dairelere de birer örneğin Bütçe Komisyonu Başkanlığınca gönderilerek bundan böyle bütün b 
nin çoik faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

14. Nato Sivil Savunma Koımıitesinin üst kademeye sunduğu rapoirda, sığmak inşası ile diğer korunma tedb 
rumda okluğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, millî servet ve can kaybına sebebiyet veren itfaiye işlerinin de bir nizaıma sokulması ^gerekmektedir. 
Bu iki maksada matuf olarak hazırlanmış olan kanun tasarılarının bir an önce kanunlaşnıasmı ve uygulanma 
15. 'Sivil Savunma İdaresinin mühim meblâğlara baliğ olan ve karşılığı fon bütçesinden ödenen sarfiyatının 

hal edilen malzemeler için yapılmalkta ve bu yüzden % J20 nisbetinde gümrük ve sair ıresimler ödenmesi gerekm 
için. silâhlı ikuvvetlere tanınmış olan muafiyetlerin bu idareye de tanınmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
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16. 1967 yılından (beri (bakanlık bütçesine belediyelere yardım için (10 000 000) lira konulmakta v 
son yıl kesin hesabına göre geliri (200 000) liranın altında olan belediyelere (25 000) lira yardım yapıl 
lediye adedinin artması yüzünden bütçedeki ödenek kâfi gelmemektedir. Bu ödeneğin imlkân riisbetindo 

17. İkinci 5 yıllık Kalkınma Plânımız ve 1969 programı «Küçük ttopluım birimlerinde teşebbüs gücü 
lığa bir çtok görevler yüklemiştir. 

İ l ve ilçelerdeki b,u birimlerin faaliyetlerini destckliyebilmelsi ve onlar arasında bir hizmet yarışını 
yeteri kadar ödenelk konulmasının faydalı olacağına inanıyoruz. 

Yüklendiği ağır hizmet ve görevleri, ciddî ve düzenli bir gayret içersinde yürüttüğünü yakından m 
1970 yılı Bütçe teklifimin, temennilerimizde dikkate alınarak kabul 'edilmesini saygılarımızla arz ederim 
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(A/ l ) CAEİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

Kesim toplamı 77 875 631 

12.1.10 Aylıklar 77 875 630 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 
ÜCRETLER Kesim toplamı 16 913 620 

12.210 Hizmetliler ücreti 16 640 600 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti ' 216 810 
12.270 Teknik personel ücreti 56 210 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 9 245 620 

.12.310 Çocuk zammı 1 773 620 
12.320 Doğum yardımı 178 000 
12.330 Ölüm yardımı 115 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 750 000 
12.350 Yakacak zara mı 75 000 

12 000 

120 751 213 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 00 

12 000 

129 290 64 

73 203 094 

73 203 093 

1 
16 867 881 

16 594 861 
216 810 
56 210 

15 306 350 

1 500 000 
140 000 
111 000 
950 000 
72 600 



23 — içişleri Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12,370 Emekli keseneği karşılıkları 
1.2.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.470 Nüfus kayıtları yenileme ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.590 Mülki idare amirliği tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Vali ve kaymakamlar devir teftiş yolluğu 

— 352 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

3 000 

1 000 000 

8 167 341 6 765 451 

72G 000 
1 452 000 

1 535 730 
781 600, 

6 354 000 12 526 000 

6 750 

848 000 1 400 200 

484 500 1 000 000 
13 500 13 000 

350 000 387 200 

6 698 001 15 502 670 

3 000 

242 000 

1 045 000 726 000 
1 705 250 1 452 000 

1 586 500 1 535 730 
807 500 781 60Q 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.826 Nüfus müdürleri devir teftiş yolluğu 
12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu 
12.843 Askerlik yoklamaları ve nüfus yazımında 

çalışacakların yollukları 

(Yurt içi yollukları toplamı : 5 647 251) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 117 300) 
i3.ooo YÖNETIM GIDERLER! 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

57 000 
428 640 

1 
475 000 

118 750 
95 000 

636 500 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

48 400 
387 200 

290 400 

111 320 
72 600 

242 000 

276 450 300 000 

275 500 266 680 

285 000 193 600 
90 250 87 120 
190 000 96 800 
95 000 174 000 

12 665 400 13 322 05 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 4 640 750 4 626 200 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâr";]t ve defter alınılan 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 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G Î L Î G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ye onarma gider
leri 

— 354 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

807 500 851 840 
570 000 551 760 

1 520 000 1 471 000 
261 250 290 000 

1 187 500 1 161 600 
57 000 58 000 
237 500 242 000 

1 018 400 1 004 150 

251 750 243 600 
190 000 183 900 
570 000 570 000 
4 750 4 750 
1 900 1 900 

2 755 000 2 663 300 

1 786 000 1 728 800 
950 000 920 000 
19 000 14 500 

2 963 750 3 290 900 

31 350 30 400 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLl HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların 
yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

14.343 7126 sayılı Kanunun 19 neu maddesi1 ve 
6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasına göre konulan giderler 

14.344 7126 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ge
rektirdiği1 giderler 

14.345 Sığmak, bakım, muhafaza ve onarım gi
derleri 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 937 400 

1 282 500 

19 000 

57 003 

9 500 

1 

1 

47 500 

918 403 

994 406 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

3 260 500 

1 737 500 

8 700 

9 004 

9 000 

1 

1 

i 

937 600 

955 304 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.5.10 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri 

her çeşit inceleme giderleri' 
16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

16.430 Uluslararası idareci mübadele giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Dumlupmar Zafer Bayramı ve Çanakkale 

Zaferi ve Malazgirt Meydan Muharebesi 
yıldönümü ile Ertuğrul Gazi'yi anma tö
renleri ile İnönü Şehitleri anma ihtifali 
törenleri giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

— 356 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

190 000 250 000 
423 453 349 600 
190 000 300 000 
92 150 30 000 

22 800 8 000 
384 750 

142 500 100 000 

147 250 195 000 

33 250 40 000 
71 250 80 000 

42 750 75 000 

95 000 125 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüiü Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 120 751 21:5 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 12 665 400 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 994 406 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 384 750 

GARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 134 807 769 

1970 
Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 000 

129 290 646 
13 322 050 

955 304 
420 000 

144 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

2^.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
KONUT SEKTÖRÜ 

22.715 Kaymakam evleri ve lojmanları inşaatı 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 

23.612 Taşıt alımları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1 800 000 

1 800 000 

1 800 000 

975 000 

5 205 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 800 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.360 772 sayılı Çarşı ve mahalle bekçileri Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair 920 
sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.450 Belediyelere yardım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.676 Kaymakamlık ve meslek kurslarım başarı 
ile bitirenlerden derece alanlara verilecek 
mükâfat 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

118 615 551 

108 590 185 

10 000 000 

25 366 

131 600 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

119 309 379 

109 281 385 

10 000 000 

!7 994 

136 975 

600 3 600 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BÎRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım 
Sandığına (Öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 

36.000 BOEÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

0 Gecen yıllar borçları 
36.31.0 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar 

borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 360 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

750 000 

128 000 133 375 

750 000 

750 000 750 000 

150 000 
600 000 

118 615 551 11 

131 600 
750 000 

119 497 151 12 
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Rapor 

Bütçe Plân Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı Bütçesi tarafımdan incelenmiş ve bütçe hakkındaki görüşler 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli 

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilât, görev ve yetkileri başlıca 4 'kanun içerisinde toplanmış bulunmakt 
ve Salâhiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu, 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkın 
Trafik Kanunudur. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 1 nci maddesi; memleketin umumi emniyet ve asayişi işlerind 
Baltanın bu işleri kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Gen 
zabıta teşkilâtı vasıtasiyle ifa ve lüzum halinde Bakanlar Kurulu kararı ile ordu kuvvetlerinden istifade edec 
si; zabıta 'toşlkiilâıtını uimınmi ve hususi olmak üzer» 2 kısma'ayırmış olup• umumi zabıtanın silâhlı bir kuvvet, olan po 
mi zabıta haricinde kalan vö; özıel kanunlarına*göre teşekkül ederek muayyen vazifeleri gören zabıta kuvv 
kanun hükümlerine göre polisi;- icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısmıdır. 
siyasi ve adlî kısımlara ayrıldığını ifade ettikten sonra. 9 ncu maddede bu kısımların vazifelerini ayrı ayr 
timai ve umumi intizamı teminle mükellef oları, siyasi polis Devletin umumi emniyetine taallûk eden işle 
ri tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde adlî işlerle uğraşmak üzere Emniyet Müdürlüğün 

Polisin görevleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununda tesbit edilmiştir. Adı geçen kanunu 
me, şahıs tasarruf ve emniyetini ve mesken masuniyetimi 'korur. Halkın ırz, carı ve malını muhafaza ve 
dım i'stiyıenlere, yardıma muhtaeolan çocuk, alîl ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerin k 
nuna göre polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. 

1. Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan harek 
hükümleri dairesinde önünü almak, 

2. İşlenmiş bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevler 
3201 sayılı Kanuna göre, Emniyet Teşkilâtı; merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire v 

ri ve ilçelerde emniyet amirlikleri ve komiserliklerden ibarettir. 

3201 sayılı Kanunun dışında 20 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 654 sayılı Toplum Zabıtası kur 
riyet ve hürriyet düzenini demokratik usullerle kurmak, kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini önlem 
nevi varlıklarının kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden kısmen ya da tamamen tahribe uğramasını 
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kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek her eeşit kanunsuz toplumsal olayların meydana gelmeme 
rekirse zor kullanmakla etkisiz hale getirmek amaeiyle lüzum görülecek yerlerde özel şekilde yetiştirilmiş ve ger 
donatılmış birer toplum zabıtası kurulmuştur. 

Ikınılan 'başka, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 ncü maddesi ile de; bu kanun hükümlerine göre d 
ğin tanzim ve murakabesinin Emniyet Umum Müdürlüğünce teşkil edilecek bölge ve il trafik zabıtasmca yapılaca 
zabıtanın bilcümle yetkilerine haiz ve görevleriyle yükümlü bulunduğu kabul ve tesbit edilmiştir. Yukarıda niteli 
metleri aşağıda gösterilen eleman kadrosiyle karşılanmaktadır. 

Başkomiser 
Müdür Em. Âmiri ve komiser Polis Me. Yek On 

Genel zabıta 320 H5 2 388 13 733 16 5 
Toplum zabıtası 8 140 935 5 105 6 Î 
Trafik zabıtası 5 14 246 1 140 1 4 

Bunun dışında muamelât sınıfından 815 ve müteferrik memur olarak 346 kişi çalışmaktadır ki bu suretle bütün 
den ibarettir. 

Hizmetin gelişmesi 

Memleketimizin hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme hareketleri, iç ve dış turizmdeki gelişmeler ve hü 
gelişmesi her kamu hizmeti zabıta hizmetlerinin de her yıl artmasına sebebolmaktadır. Bu konuda fikir Kahini olabi 
lerin arz edilmesinde fayda görülmüştür. 1960 - 1965 yıllarında polisin hizmet sahasında •% 21 nüfus artışına muk 
•% 1 deiı ibaret kalmıştır. 
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Polis bölgesinde işlenen bütün suçlarla yalnız asayişe müessir suçların her 100 000 kişiye isabet eden n 
ledir : 

Umumi suçlar 
Yıllar Yüz binde 

1965 870 
1960 871,7 
1967 771,9 
1968 847,5 
1969 (10 aylık) 652 

Asayişe müessir suçlar 

Yıllar Yüz binde 

1965 7,7 
1966 8,2 
1967 7,5 
1968 7.9 
1969 (10 aylık) 8,2 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının temininde en başlı faktör huzur ve istikrar olduğuna gör 
asayişin tesisinde gerekli hassasiyeti göstermek ve bunun tedbirlerini almak zaruridir. Bunun da her şeyden 
iiyetli elemanın mevcudiyetine bağlı olduğu izahtan varestedir. Bugünkü kadroların ihtiyacı karşılıyacak mik 
değildir. Memleketimizde diğer demokratik devletlerdeki polis kadroları mukayese edildiği takdirde bugü 
tan çok uzak olduğu açıkça görülür. Yaptığımız incelemeye göre memleketimizde, toplum ve trafik hariç, 9 
dir. Bu oran Federal Almanya'da 424, Kanada'da 673., Fransa'da 504, İngiltere'de 547, İtalya'da 327, İsveç't 
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Türkiye ile bâzı yabancı memleketlerde islenen >ayıu mahiyetteki suçlar arasında mukayeseye imkân veren ve 1 
adlı kitapta yayınlanan bilgiye göre : 

Cinsel 
Memleket adı Öldürme suçlar Hırsızlık Sahtekârlık Narkotik Y 

Arjantin 8.1 15.3 436.3 52.1 0.12 
Avusturya 2.0 47.0 1 077.0 255.0 0.7 
Kanada 2.1 46.3 1 801.9 207.2 3.9 
Danimarka 0.9 84.4 2 175.2 224.3 5.2 
Habeşistan 24.2 1.0 103.1 1.7 — 
Finlandiya 2.1 14.2 950.5 205.7 — 
Fransa 2.8 17.5 804.7 131.7 0.4 
B. Almanya 2.7 109.5 1 741.3 422.8 1.7 
İsrail 3.5 50.6 1 941.6 114.5 10.9 
İtalya 2.6 15.1 470.0 38.2 0.02 
Japonya 2.4 14.2 1 092.2 147.2 1.8 
Lübnan 36.6 3.4 341.3 166.3 9.0 
Libya 12.1 29.2 160.4 19.8 1.2 
Holânda 2.9 65.4 832.3 65.7 — 
S. Arabistan 20.8 4.9 12.6 2.5 1.2 
İsveç, 2.1 50.8 3 337.4 392.0 — 4 
Tunus 4.4 24.8 221.0 2.4 1.1 
Mısır 4.1 0.4 0.4 220.8 22.2 
Türkiye 5.1 22.0 68.0 4.5 3.5 
İri giltere 1.0 42.0 2 039.6 129.2 0.2 
A. B. D. 4.8 10.7 1 248.8 — — 1 

Bu istatistikler beher 100 000 kişiye isabet eden suc nisbetlerini göstermektedir. Yaptığımız incelemede memleke 
% 97 den fazlasının zabıta makamlarınca yakalanarak yetkili mercilere teslim edildiğini de öğrenmiş bulunuyoruz k 
bir husustur. 

Uyuşturucu maddelerle mücadele : Uyuşturucu maddelerin, tıbbm kontrolü altında olmak şartiyle, insan sağlığı 
da gayrimeşru olarak kullanılmasının o nisbette telâfisi güç zararları bulunduğu bir gerçektir. Bu maddelerin ka 
ve kullanılmasının büyük mahzurları, bunların gayrimeşru ticaretini yapanların sağladığı fahiş menfaatler bugün 
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maktan çıkmış, milletlerarası büyük bir problem haline gelmiştir. Uyuşturucu maileler iptilâsı, ferdi eri fikr 
nında, kullananların suç işleme temayüllerini artırması sebebiyle suçların çoğalmasında da rol oynıyatı 
hususlar ve afyon istihsalinde dünyada başta gelen memleketlerden biri olmamız göz önüne alınarak ge 
miş ve bu cümleden olmak üzere haşhaş ekim sahalarının tahdidine karar verilmiştir. Bu tedbire paralel 
ziraatin önlenmesi için bir zabıta teşkilâtının kurulması öngörülmüştür. Hazırlandığını öğrendiğimiz 
len bölgelerle ekimin yasak edildiği ve kaçakçılığın en fazla görüldüğü yerlerde emn 
kotik şube ve büronun kurulması kararlaştırılmıştır. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ola 
istiyen bir husustur. . Çok defa teknik usullere başvurmak şarttır. 'Hu itibarla bu teşk 
man bir komisyon tarafından tesbit edilerek siparişlerinin yapıldığı da öğrenilmiştir. İstatistik! bilgilere 
1 247 esrar vakası, 47 afyon vakası ve 5 morfin vakası yakalanmış ve 51ü kilo esrar, 852 kilo afyon ve 

Ateşli silâhlarla mücadele : 1969 yılm'da Kasım ayı «onuna kadar 6136 sayılı Kanun hükümlerine gö 
mi ve 5 822 aded kesici ve delici silâh zabıta kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Verilen bilgiye göre 
bir artış görülmektedir. İlgililer bunun seibe'bmi silâh taşıyanlara verilen cezaların kifayetsizliğine ve ha 
>ce ekseri ahvalde para cezasına çevrilmesinde bulmaktadırlar. Memleketimiz için ciddî bir hal alan bu 
ciddî tedbirleri ihtiva eden kanun değişikliğinin en kısa zamanda yapılmasının lüzum ve zaruretine kaa 

Zararlı cereyanlar : Zararlı aşırı cereyanların önelnmesi hususunda C'enel Müdürlük bünyesinde devle 
dine 'bir çalışma yapılmak suretiyle gercıkii tedbirlerin alınmasına gayret edildiği müşahede -edil'iniştir. B 
da 74 komünizmi olayının 87 sanığı ve 38 aşırı sağcılık olayının 211 suçlusu kaza organlarına tevdi edil 

Netice olarak yabancı memleketlerle Türkiye'deki suç ve suçlu ha raketlerinin ve zabıta kadro kırını mu 
kilâtımızın gösterdiği başarıyı takdirle anm-amıaık mümkün değildir-. 

Zabıta görevlilerinin yerine getirilmesinde sadece adedin bir mâna takşımıyacağı şüphesizdir, i Umun y 
meslekî ve umumi bilgilerle mücehhez bulunmuş olmaları zarureti de açıktır. Ve bu bir eğitim meseles 

Yaptığımız incelemeye göre genel eğitim konusu şu şekilde halledilmiştir. 
1. Polis okulları; bu okullara polislik görevine tâyin edilen polis, memurları alınmaiktadır. 6 ay süre 

ra polis mömurluğuTia tâyin• olunmaktadırlar. Balen İstanbul'da ve İzmir'de birer polis okulu mevcuttur. A 
tesi ikmal 'edildiği takdirde yılda 2 000 kişindn okumasını sağlıyaeak bir polis okulu daha açılacaktır. 

2. Polis Koleji : Bu okula imtihanla alınan ortaokul mezunları 3 yıllık bir- talhsile tâbi tutulmakta v 
lise derecesinddlir. , 

3. Polis Enstitüsü : Yüksek okul denJecesândodir. Koleji ikmal edip polis memuru tâyin edilen öğre 
yıl tahsilden sonra orta kademe emniyet âmiri olarak tâyin ^edilmektedirler. Muayyen bir âmiı'lik rüt 
kurslarını basan ile bitirdikleri taJkfdİT'de emniyet müdürü solmaktadırlar. Bunun dışında Genel Müdürlü 
de ourSlu öğrenci okutmaktadırlar. Bu anamleseseler yaınıricla geçici olara'k bâzı eğitim yollarına başvu 
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•müsait ve 40 yaşını doldurmamış polis memurları ihtiyaç halinde imtihana talbi tutularak muvaffak olanlar polis e 
vam ettirilip komiserlik sınıfına terfi ettirilmekteldirler. Polis okullarına gönderilmeleri mümkün olmıyan polisl 
«umumi zabıta, toplum zabıtası, trafik zabıtası» birbuçuk iki ay gibi süre ile temel eğitime tabi tutulmaktadırlar. 
rini memnunlukla karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Trafik zabıtası : 
Memleketimizin son yıllardaki ıSoısyal ve ekonomik kalkınmasında meydana igelen hızlanma, nüfus artışı, köyl 

taşıt araçlarındaki hızlı artış, iç ve dış turizmin hareketli bir hal alması trafik konusunu 'birinci plânda bir probl 
eşya nakli konusunda karayolları diğer ulaşım yollarının üstünde ve birinci derecede bir yer işgal etmektedir. Tr 
na paralel olarak trafik kazaları da yurt ölçüsünde ciddî endişeler doğuracak bir hal almıştır. Elde ettiğimiz bilgi 
ölümlü, ('9 574) ü yaralanmalı ve (7 418) i hasarlı olmak üzere (19 986) trafik kazası olmuştur. Bu kazaların mal 
Türk lirasının üstünde olup ölüm adedi (3 828),yaralı adedi ise (16 869) dur. 

Vukua gelen kazalardaki kusur derecesine göre : 

Araca ait kusur ; % 1,94 
Yolcuya ait kusur 
Yola ait kusur 
Şoföre ait kusur 
Yayaya adt kusur 

•%• 0 , 2 0 

% 0,02 
'% 60,33 
% 37,51 

Bu rakamlar incelendiğinde araca, yolcuya ve yola ait kusurun çok az olduğu ve önemli kusurun yayalara ait 
dirki bunun da başlıca sebebi kanaatimize göre eğitim noksanlığı ve Karayolları Trafik Kanununda yer alan hük 
maması ve kısmen de bu hükümlerin yetersizliğidir. Bu iki konu üzerinlde hassasiyetle rdurimak ve gerekli tedbir 
hazırbyarak biran evvel kanunlaşmasını temin etmek şarttır. 6085 sayılı Kanun üzerinde çalışmalar yapılarak bir 
bulunuyoruz. Bu tasarının en kısa zamanda kanunlaşmasını temenniye şayan bulmaktayız. Halen Emniyet Gene 
takil bir Trafik Dairesi kurulmuş ve Türkiye'nin 14 trafik bölgesine ayrılarak trafik işlerimin bu şekilde tedviri ö 
nin 'bâzı olumlu teşebbüslere geçtiğini de öğrenmas bulunuyoruz. Bu cümleden olarak Edirne - Ankara karayolunun 
karakolu inşasına teşebbüs edilmiştir. Bu karakollardan birisi T. P. A. O., birisi Petnol Ofisi, birisi Mobil Şirke 
bir adedi de Genel Müdürlükçe inşa ettirilmektedir. Bu karakolların telsiz ve araç ihtiyaçları kar'şılaimak üzere Al 
ma yapılmıştır. KarakoHardaki hazır ekipler 50 kilometrelik bir sahada devamlı trafik kontrolü ifa edecek, yardı 
şahıs ve vasıtalara ilk yardımı yapacaktır. Öğrendiğimize göre bu teşkilâtın Ankara - İskenderun yoluna teşmili iç 
yapılmış ise de henüz olumlu bir sionuca bağlanamamıştır. Faydalı bir uygulama olduğuna inandığımız bu hususu 
Sonuca bağlanmasını ve bunun bütün yurda teşmilini temenniye şayan buluruz. 
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Müessir bir trafik kontrolünün tesisi ancak eleman ve araç konusunun halli ile mümkün olabilir. Yatıra 
re bu yıl bütçesinde araç. satmalına tahsisatında önemli bir noksanlık görülmektedir. Eleman konusuna gel 
leri gören ınemurlann •dunumu iyi değildir. Verilen bilgiye ıgbre bu memurlar gün'de 18 - 13 saat çalışmak 
olarak ayida 80 lira almaktadırlar. Günün 12 saatini yolicla geçiren bu memurların verilen bu pa \ı ile şehi 
mümkün değildir. Bütün bu hususların ciddî liri incelemeden geçirilerek olumlu tddlbirlerin alınması lüzum 

Toplum zabıtası : 
654 sayılı Kanunla kurulan Toplum Zabıtasının 'buigühkü durumu şöyledir: Halen Ankara, İstanbul,. Burs'a 

'Samsun, Kayseri, Adana, Sivas, Malatya, Gazian'ı. p, Elâzığ, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum vilâyetlerinde 
yıl. içinde Kocaelli. vilâyetinde kurulması düşünül mektekiir. Toplum Polisi olmak istiyenior (500) kimlik gr 
ve 6 aylılk bir eğitime taba tutulduktan sonra Toplum Zabıtasına t âyin kiri yapılmaktadır. "Bunda'i :v mra, va 
temel eğitiminle tabi tutulmaktadırlar. Toplum Zabıtasının hizmetinin özelliği icabı her an bir aın>lda bul 
nın yanında yatıp kalkmalarını ve yiyip içımeleriııi temin edecek ünitelere ihtiyaç vardır. Tesbit ettiğimize 
yalcın bir şekilde karşılanabilmiş ise de İstanbul Via, müsafit bir imkân sağlanamamış, Diyarbakır'd. ı ho, henü 
m'oVlern iskân şartlarına kavuşturmak için Bnym Iırbk .Ba.kaıılığı ile birlikte tip proje müsabakası >"ertibed.ilm 
lum Zabıtası binası projie müasabakam neticelenmiş ve ihaleye hazır hale getirilmiştir. (1 000) kimlik A.nka 
proje PMİsabakası açılmıştır. 

YATIRIMLAR 

1. Bu yıl yatırım harcamaları bölümünün 22.654 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesine (500 
bin lira teklif edilmiştir. Bu tahsisat Polis Enstitüsü tevsii tesisleri ve telekomünikasyon binası inşası için ko 
binaların etüt ve projelerinin benüz ikmal edilmediği ve bunun ikmali için (500) bin liraya ihtiyaç olduğu ifad 
bin liranın etüt ve proje işlerine aktarılmasının uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 

2. Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 23.611 maddesinden geçen yıla nazaran (8) milyon (50 
desinden geçen yılla nazaran (9) milyon lira noksaniyle birer milyon lira tahsisat konulduğu görülmüştür. T 
maddede geniş çapta bir indirme yapılmıştır. Memleketin asayişini teminle görevli bulunan Emniyet Teşki 
sında en başlı faktör motorlu araç ve fennî muhabere vasıtalarıdır. Her yıl artan ihtiyaca göre bu tahsisatı 
da azaltılması yoluna gidilmesinde isabet mütalâası mümkün değildir. Bu itibarla bütçe imkânsızlıkları da n 
mazsa (2) milyon (5) er yüzbin lira ilâve yapılmasına mutlak zaruret olduğu kanaatindeyiz. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1. Polisin kendisine verilen hizmeti ifası sırasında vâki müsademe ve müdahaleler dolayıısiyle ölüm, yaral 
cek tazminat karşılığı için geçen yıl konan ödenek yetmediğinden bu yıl (200) bin lira fazla teklif edilmiştir k 
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2. Kamu İktisadi Müesseselerine olan ve tahsisat yetersizliği sebebiyle ödenemiyen 'borçları karşılamak üzere 
ödenemiyen borçların ödenmesini teminen de (360 000) lira -teklif edilmiş olup bu teklifler de yerinde bulunmuştur 

GEÇEN YIL BÜTÇESİ UYGULAMASI 

1. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarruf zihniyetiyle hareket edil 
2. Son aylarda yapılan ödenek harcamaları yerindedir. 
3. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar yoktur. 
4. Ek ödenek alınmamış ve aktarana yapılmamıştır. 

YENİ BÜTÇE TEKLİFİ İLE İLGİLİ İNCELEMELER 

1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümleri ve yıllık programlara göre her hizmet karşılığı ödenek bü 
2. İnşaat ödeneği plân ve projeye dayanmaktadır. 
3. ödenek fiilî kadroya yeterlidir. Kadrolar umumi ihtiyacı karşılıyacak durumda olmamakla beraber maaş ve 

lidir. Kadro şişkinliği yoktur. 
4. Hizmeti aksatmıyacak bir tasarruf yapılması mümkün değildir. 
5. (L) cetvelinden serbest bırakılmış kadro mevcudolmayıp aksine bu yıl kabul edilen 1144 sayılı Kanunla al 

sundan 3 075 adedi bu cetvele alınarak sadece 2 500 adedinin kullanılmasına müsaade edilmiştir. Bir ihtiyacın 
kanunla verilen bu kadroların imkân olduğu takdirde 1970 bütçe yılı içerisinde serbest bırakılmasında büyük fayd 

6. Bu yıl (D) cetveline 3 aded 500 lük, 8 aded 450 lik, 2 aded 400 lük, 2 aded 350 lük ve 1 aded 300 lük o 
edilmiş olup bunlar daktilo, dağıtıcı ve hademe gibi müstahdem kadrolardır. Ve zaruretin icabıdır. 

7. 1969 yılı içerisinde sadece 12 kişiye zaru ret icabı ek görev verilmiştir. Tenkidi mucip bir cihet görülmemiş 
8. Yabancı uzman istihdam edilmemektedir. 
9. 4489 sayılı Kanuna ıgöre yurt dışına iki kişi (gönderilmiştir. 
10. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin harcanmasında israfa kaçılmamış olup bu yıl geçen yıla nazaran (608 

nulmuştan1. 
11. Taşıt harcamalarında israfa kaçılmamış bu yıl geçen yıla nazaran 2 miloyn 164 bin 398 lira noksan tahsis 
12. Cari harcamalarda bir tasarruf yapmak mümkün değildir. Esasen bu yılki bütçe tasarısının hemen ekse 

zaran noksan teklif yapılmış bulunmaktadır. 

DlLEK VE GENEL DÜŞÜNCELER 

1. Yukarıda da bahsettiğim gibi 1144 sayılı Kanunla alınan 5575 Toplum Polisi kadrosundan bu yıl (L) 
bütçe imkânlarının müsait olduğu ilk anda fiiıi kadroya aktarılmasında zaruret görmekteyiz. 
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2. Yaıkarıda yatırımlar bölümünde tafsilen işaret ettiğimiz ıgibi bu yıl bütçesi ile birer milyon lira 
(A/2) cetvelinin. '23.611 ve 23.IÖ12 nci maddelerine 2 şer buçuk milyon lira tahsisat ilâvesini temenniye 

3. Polislerin sosyal imkânlarını artırmak suretiyle görev ve hizmetlerindeki ımüessiriyeti sağlamak am 
Kurumu kanun tasarısının biran önce kanunjlaş tırılmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

4. Bilhassa büyük şehirlerde görevleri icabı taşıtlara binmek mecburiyetinde bulunan polislerin kam 
gibi vasıtalarla parasız seyahatlerinin sağlanmasını lüzumlu ıgörmekteyiz. (Bu konuda meclislerde bulun 
nin kısa zamanda kanunlaşmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

5. Polislerin eğitim için yabancı memleketlere günderilmelcrindeki fayda açıktır. Bu itibarla her 
edilen teknik yardım kurslarından emniyet mensuplarının da yeterli şekilde istifade ettirilmelerinin tav 

6. Şehirlerarasında trafik kontrol ve murakabe düzenini daha iyi sağlamak ve bilhassa kaza sonucu 
etmek amaciyle kurulmakta olan trafik karakollarının lüzumlu araç ve gereçlerle takviyesini ve bu ka 
milini ve karayollarının münasip yerlerine telefon konulmak suretiyle bu karakollarla haberleşme imkâ 
etmekteyiz. 

7. Trafik kazalarının mühim bir kısmının sebebi olan sürat bontrolunda bir kolaylık olmak > üzere b 
kamyonlarına takeometre denilen kantrol cihazlarımın /konmasının bir mecburiyet haline getirilmesinde 

1970 Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin her hangi bir indirime tabi tutulmadan kabulünü yüksek k 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

»ölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

.2.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Okullar aylıkları 
Yataklı tedavi kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
Okullar hizmetliler ücreti 

192 653 602 

307 797 493 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Okullar aylıkları 
Yataklı tedavi kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
Okullar hizmetliler ücreti 

192 653 602 

12.110 
12.111 
12.112 
12.150 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Okullar aylıkları 
Yataklı tedavi kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
Okullar hizmetliler ücreti 

187 653 600 
5 000 000 

J 

1 

6 620 520 

12.211 
12.212 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Okullar aylıkları 
Yataklı tedavi kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
Okullar hizmetliler ücreti 

6 000 000 
517 590 

12.213 Yataklı tedavi kurumları hizmetliler üc
reti 67 230 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 6 277 233) 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 35 700 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 24 204 120 

12.310 Çocuk zammı 5 279 120 
12.320 Doğum yardımı 450 000 
12.330 ölüm yardımı 100 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 905 000 
12.350 Yakacak zammı 70 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 17 400 000 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

340 807 086 

205 151 202 

202 151 200 
3 000 000 

1 

1 

6 312 133 

5 698 083 
511 920 

67 230 

34 900 

40 160 000 

4 000 000 
450 000 
100 000 

1 000 000 
70 000 

34 540 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 6504 sayılı Kanun gereğince verilecek faz
la çalışma ücreti 

12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.590 1078 ve 911 sayılı kanunları gereğince 

verilecek toplum zabıtası tazminatı 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

12.010 
12.030 

12.710 

12.811 
12.813 
12.816 

Yabancı di'l ikramiyesi 
3201 sayılı Kanunun 80 ncı maddesi ge
reğince verilecek para mükâfatı 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli' görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 

— 372 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

20 857 500 20 782 500 

1 

1 

500 000 

342 800 

6 438 150 

o 
t) 977 650 
950 000 
712 500 

1 

600 000 

1 342 800 

6 127 650 

977 
950 

650 
000 

570 000 

20 107 500 20 307 500 
750 000 675 000 

55 180 800 60 330 800 

45 223 200 45 223 200 

9 957 000 15 107 600 

500 001 600 001 
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ölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

i)i-:M-rr.LM Y O L L U K L A R I 
12S2L '\!5 •,<:'•' >;• geçi.-i -".-ev yoüı^u 

I)! . !-:ii ^ O L U K L A R 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 5 749 050) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 378 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

190 000 

133 000 

190 00 

190 000 
95 000 

58 301 785 

6 339 635 

855 000 
427 500 

3 040 000 
71 250 

1 900 000 
22 135 
23 750 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

152 0- ,:• 

100 000 

152 000 

150 000 
76 000 

59 049 312 

5 576 635 

684 000 
384 750 

2 432 000 
30 000 

2 000 000 
22 135 
23 750 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri1 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 

— 374 — 

1969 ödeneği Hükümetç 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

1 596 000 1 403 000 

380 000 342 000 
190 000 171 00ü 
950 000 850 000 
76 000 40 000 

29 929 750 34 290 000 

19 900 600 28 750 000 

7 226 650 4 000 000 
475 000 427 500 

1 615 000 800 000 
712 500 312 500 

3 548 250 3 055 925 

698 250 628 425 
2 375 000 2 000 000 
475 000 427 500 

15 401 400 13 237 002 

11 400 5 000 

15 390 000 13 232 002 
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ölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

.4.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Hükümet konakları dzşmdakj binaların 
yangından korunma giderleri 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
gerektirdiği her çeşit giderler 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.240 Yollama giderleri 47 500 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 486 750 

1 1 725 201 

1 425 000 

95 000 

1 330 000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesini toplamı 9 501 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak «çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 9 500 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 486 750 

725 001 725 001 

450 000 

50 000 

400 000 

47 500 

9 501 

9 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Burs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 

KURUM GtDERLERt 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

POLİS ENSTİTÜSÜ, KOLEJİ VE OKUL
LARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işeltme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

VEREM HASTANELERİ GİDERLERİ 
15.541 Büro gMerleri 
15.542 Ulaştırma1 giderleri 

14.520 
14.540 
14.550 

15.000 

15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 
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1969 ödeneği Hükümetç 
Madde Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira Lira 

380 000 
38 000 
95 000 
552 900 
332 500 

4 246 994 
1 425 000 

140 600 

25 650 
2 850 

243 200 218 000 

119 700 164 500 
95 000 25 000 
28 500 

7 210 994 
28.500 

7 070 394 5 353 000 

340 000 
28 000 
85 000 
400 000 
300 000 

3 300 000 
900 000 

140 600 

25 650 
9 850 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1970 y 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri 9 500 9 500 
15.545 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 1 900 1 900 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 23 750 23 750 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 66 500 66 500 
15.549 Diğer alım ve giderleri 10 450 10 450 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5 386 501 4 925 0 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 

16.620 
GÎZLÎ HÎZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gî-
LERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

3 800 000 
GÎZLÎ HÎZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gî-
LERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

161 500 

16.710 
16.720 

16.810 

GÎZLÎ HÎZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gî-
LERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 1 

95 000 
m 500 

425 000 

3 800 000 

125 000 

95 000 
30 000 

1 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 378 — 

1969 ödeneği Hükümetç 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

307 797 493 
58 301 785 
1 725 201 
7 210 994 
5 386 501 

380 421 974 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 379 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
0 Polis Enstitüsü tevsi tesisleri ve telekomü

nikasyon binası inşaatı için (Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1 250 000 

1 250 000 

1 750 000 

20 505 000 

1 750 00 

2 250 00 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 20 505 000 

22.000 

23.000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
ranları 

23.612 Taşıt alımları 
23.613 Teknik personel ücreti 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

9 505 000 
10 000 000 
1 000 000 

1 250 000 

20 505 000 

2 250 000 

1 000 000 
1 000 000 
250 000 

1 750 000 

2 250 00 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 21 755 000 4 000 000 
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Bölüm Madde 

— 380 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 1 000 000 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 85 032 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR 

35.621 6535 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat . 200 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 

1 000 000 

85 032 

400 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 750 000 
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Bölüm M;ıdd< Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

0 Geçen yıllar borçları 
36.310 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar 

borçları 
36.320 Diğer geçen- yıllar borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

750 000 

750 000 

750 000 

390 000 
360 000 

1 000 000 1 000 0 
85 032 85 0 

200 000 400 0 
750 000 750 0 

2 035 032 2 235 0 
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Rapor 

Sayın Bütçe Karma 'Komisyonu Başkan ve üyeleri 
Jandarma Genel Komutanlığının 1970 malî yılı Bütçe telklifa tasarısı ve ekleri tetkik edilerek aşağıda 

vibinize sunulmuştur. 
BÖLÜM : I 

Giriş : (Jandarmanın görev ve teşlkilâtı) : 
Görevleri : 
1706 ve 6815 sayılı Kanunlar ile Jandarmanın Teşkilât ve anagtörevleri belirtilmiş olmakla 'beraberi l 

ya ilâve görevler verilmiş bulunmaktadır. Ezcümle : Genel emniyet ve asayişi temin ve idame etmek, k 
hükümet emirlerinin icrasını sağlamak, sınır ve karasularının emniyeti ile gümrük bölgelerinde kaçakç 
ğinde yurt savunmasına Silâhlı Kuvvetler meyanmda iştirak etmek Jandarma Teşkilâtının en b elirli gör 

Bu anagöreivlerin yanında ceza ve tevkif evlerinin haricen muhafazası, adlî hizmetler (ihzar, adlî t 
şevkine nezaret, izin kullanan mahkûmların sıevki v.s.) PTT nin gece mesaisi yapmadığı yerlerde vatan 
rını sağlamak:, ıgilbi pek ıçlok 'tâli görevler ifa edilmektedir. 

Teşkilâtı : 
Jandarma Genel Komutanlığı yukarda sayılan körevlerini yapabilmek üzere şu şekilde teşkilâtlanmış 
1. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı : 
Bütün jandarma birliklerinin sevk ve idaresine müessir olacak personel ve lojistik desteği, denetimi, 

kez karargâhı durumundadır. 
Ast birliklerin görevini daha iyi yapacalk şekilde desteklenmesini sağladığı gibi diğer teşkillerle irti 
2 Sabit jandarma birlikleri : 
Kolluk görevini ifa eden bu grup mülkî teşkilâta paralel bir kuruluştadır. Her il, ilçe, bucak büny 
Eimniyet ve asayişin sağlanmasında görev yapmaktadır. 
Bu birliklerin sicil, disiplin ve ikmal işlerini ifa etmek üzere birkaç il'e 'bir aded hesabiyle 32 janda 
3. Seyyar Jandarma ve Deniz Jandarma birlikleri : 
Hudut ve karasularımızın korunması, kaçakçılığın men ve takibi, kanunlara aykırı olarak balık ve 

rulmuş bir teşkilâttır. 
Güney - Doğuda Suriye'den Busya'ya kadar olan kara hutları ile (iskenderun'dan başlamak üzere 

irumlulufc sahalarıdır. 
4. Komando birlikleri : 
Jandarma bölgesinde ihtiyaç duyulan çevik, serî ateş ve hareket kabiliyetindeki toplu birliklerdir. 
Asayiş yönünden önem arz eden yerlerde görevlendirilonektediır. 
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5. Eğitim birlikleri: 
(Bütün jandarma birlik ve müesseselerine çeşitli ihtisas personelini yetiştiren teşekküllerdir. 
Buralara gelen yeni celp eratı, okuma - yazma ve Türkçe bilmediği takdirde önce bunu öğrenmekte, sonra 

çeşitli ihtisas dalarında yetiştirilmektedir. 
Şoför ve Komando gibi özel ihtisas mahalleri olduğu gibi, Jandarma subay ve astsubaylarının tekâmül ve teme 

Subay ve Astsubay okulları komutanlığı da mevcuttur. 
6. Müesseseler : 
Jandarma teşkilâtının onarma, imal, depolama, tedarik ve sevk hizmetlerinin görüldüğü teşekküllerdir. 
(Bunlar satmalma ve işçi bulma imkânlarının daha kolay olduğu İstanbul, Ankara ve izmir'de yerleşmiştir. 

vazım âmiriği ile bağlı teşkilleri, Hasköy ve İzmirdeki deniz tezgâhları, Ankara'da bulunan ağır bakım fabrik 

BÖLÜM : II 

1970 malî yılı Bütçesi global rakamları : 

Jandarma ıGenel Komutanlığının 1970 malî yılındaki hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe toplamı (520 
(485 000 000) İrası (A/ l ) oari harcamalar, (31 050 O00) lirası (A/2) yatırım harcamaları, (4 887 000) lirası da (A/3) 

maları cetvellerindedir. 
1970 malî yılı için teklif edilen ödenek 1969 malî yılma nazaran cari harcamalarda (18 373 931) lira fazla - ( 

harcamalarında (29 800 000) lira fazla - (1 341 000) lira noksan, ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında da 
lira noksan olmak üzere ceman ve net (27 499 684) lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Taifedim edilmiş bulunan matbu bütçenin gerekçesinin tetkikinden de anlaşıacağı gibi fazlalıklar kanuni, kad 
şılığı olup, teşkilâtın teçhiz ve iskânına, personel giderlerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

BÖLÜM : III 

Bütçedeki artış vıe eksilişlerin izahı : ^ 
1. (A/ l ) cari harcamalar cetvelindeki (artış) m izahı : 
Bu cetveldeki artış (18 373 931) liralık bir artış olup, sebepleri şu nedenlere dayanmaktadır : 

15 805 932 lira Personel giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir : 
2 000 000 İşçi ücretlerine toplu sözleşmeleri gereğince yapılan ilâveler, 

200 000 Ücretli personelin Bütçe Kanunu ile tanınan tedavi ücretleri, 
10 247 000 .Emekli keseneklerinin kanuni artışı karşılığı 

135 931 İşçi ücretlerindeki artışa paralel, soyal sigortalar prim ve keseneği 
1 1970 yılında fazla mesai yapacak personele yapılacak ödemeler için acılan madde, 
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3 223 000 Er tayın bedellerinin (120) liradan (165) liraya çıkarılması karşılığı. 

Toplam 
Yönetim giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir : 
Yetişmiyen kırtasiye ihtiyacı için eklenen 
Yetişmiyen aydınlatma, elektrik bedeli ilâvesi 
Yiyecek, yem, yakacak maddeleri fiyat farkı 
Kiralı binaların fiyat farkları 

Toplam 
Çeşitli giderler bölümü artışı olup, temsil giderlerindeki (1) lirlık ödeneğin (10 
mektedir. 

(A/ l ) cari harcamalar cetveli artışları toplamını teşkil etmektedir. 

2. (A/ l ) cari harcamalar cetvelindeki (Azalış) m izahı : 
Bu cetveldeki (17 864 247) liralık azalışın izahı şöyledir : 
Personel giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir : 
Maaşlı sivil personel kadrosu münhalleri için indirilen 
Ücretli sivil personel kadrosu münhalleri için indirilen 
Geçici hizmetliler kadrosundan çıkarılan personel karşılığı 
Teknik personel kadro münhali için indirilen 
Yakacak zammından ihtiyaç fazlası 
J. Asb. Okulu ders ücretinden indirilen 
J. Sb. Okulu ders ücretinden indirilen 
Hizmeteri tazminatından ihtiyaç fazlası 
Kıta tazminatından ihtiyaç fazlası 
İkramiyelerden indirilen 
Hâkim ödeneğinden ihtiyaç fazlası 
Geçici görev yolluğundan indirilen 
Kurs yolluğundan programdan çıkarılan kurslar karşıIjğı 
Tedavi yolluğundan indirilen 
Yurt dışı geçici görev yolluğundan indirilen 

15 805 932 
2 558 000 lira 

78 000 
20 000 

2 400 000 
60 000 

2 558 000 
9 999 lira 

18 373 932 lira 

7 029 434 lira 
543 000 

1 323 590 
53 460 
200 000 
10 000 
1 485 
2 000 

423 000 
2 993 000 

30 000 
27 200 
195 000 
540 000 
15 000 
31 300 
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Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğundan indirilen 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğundan indirilen 
Yurt dışı kurs yolluğundan indirilen olmak üzere 

Toplam 
Yönetim giderleri bölümündeki azalış olup, dağılımı şöyledir : 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderlerinden indirilen 
Diğer alım ve giderlerden indirilen 
Su giderlerinden indirilen 
Temizlik giderlerinden indirilen 
Diğer yönetim giderlerinden indirilen 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alım ve giderlerinden indirilen 
Hayvan alımlarından indirilen 
Sağlık araç, ilâç ve gereç alımlarından indirilen 
Çalıştırıcı kuvvet alım giderlerinden indirilen 
Ani harekât ve yeniden teşkilâtlanma giderlerinden indirilen 
Malzeme alım ve giderlerinden indirilen 
Posta - telgraf giderlerinden indirilen 
Telefon giderlerinden indirilen 
Taşıma giderlerinden indirilen olmak üzere; 

Toplam 
Hizmet giderleri bö ümü azalışı olup dağılımı şöyledir : 
Yangından korunma ve sigorta giderlerinden indirilen 
Kovuşturma giderlerinden indirilen 
Kurs giderlerinden indirilen 
Staj ve öğrenim giderlerinden indirilen 
Moral eğitim giderlerinden indirilen 
Er eğitimi giderlerinden indirilen 
Kamp ve dinlenme giderlerinden indirilen 
Spor ve izcilik giderlerinden indirilen 
Manevra ve tatbikat giderlerinden indirilen olmak üzere; 

18 000 
142 499 
480 900 

7 029 434 
498 500 lira 

25 000 
4 500 
30 000 
52 500 
8 000 

7 173 250 
109 450 
15 000 
14 550 
200 000 
16 250 
100 000 
100 000 
650 000 

8 498 500 
316 700 lira 

157 550 
27 000 
28 500 
7 500 
4 000 
57 000 
9 500 
6 650 
19 000 

316 700 Toplam 
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16 845 lira Çeşitli giderler bölümü azalışı olup dağılımı şöyledir : 
4 750 J. Asb. Okulu büro giderlerinden indirilen 
2 850 J. Asb. Okulu malzeme alım ve giderlerinden indirilen 

500 J. Asb. Okulu diğer alım ve giderlerinden indirilen 
3 420 J. Sb. Okulu büro giderlerinden indirilen 
3 700 J. Sb. Okulu malzeme alım ve giderlerinden indirilen 

250 J. Sb. Okulu diğer alım ve giderlerinden indirilen 
1 375 Dış kuruluşlar büro giderlerinden indirilen olmak üzere; 

Toplam 
Çeşitli giderler bölümü 'azalışı olup dağılımı şöyledir. 
Askerî kimyahaneler giderlerinden indirilen 
Gizli haber alma giderlerinden indirilen 
Ağırlama giderlerinden indirilen 
Tören giderlerinden indirilen 
Bina onarımı maddesinden indirilen 
Makina ve teçhizat onarımı maddesinden indirilen olmak üzere; 

2 002 768 Toplam 

16 845 
002 768 lira 

7 600 
12 750 
3 000 
4 250 

1 906 418 
68 750 

17 864 247 lira (A/1) cari harcamalar cetveli azalışları toplamıdır. 

3. (A/2) yatırım harcamaları cetvelindeki (Artış) m izahı : 
Bu cetveldeki artışların toplamı (29 800 000) lira olup, ödeneklerin bir kısm 
mutanlığı Bütçesinde kalarak uygulanmakta ve büyük bir kısmı da inşa ve 
lık Bakanlığı Bütçesine aktarılmaktadır. Bütçe teklifinde gerekli yerlere me 

29 800 000 liralık Artışın nedenleri ve yapılacak işler şöyledir : 
12 650 000 Bayındırlık Bakanlığınca jandarma için inşa edilecek birlik ve karakol binalar 

2 450 000 Bu inşaat için teknik personel ücreti ve geçici görev yollukları için 
700 000 J. Sb. ve Asb. okullarının inşa ve onarım noksanlıklarının ikmâli için 

1 000 000 Jandarma teşkillerindeki binek otosu verilmesi gereken generallere 237 sayılı K 
13 000 000 Karasularının korunması, kaçakçılığın men'i için inşa edilecek jandarma botla 
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29 800 000 Toplam. 
29 800 000 lira (A/2) Yatırım harcamaları cetveli artışları toplamı. 
4. (A/2) Yatırım harcamaları cetvelindeki (azalış) mizahı : 
Bu cetveldeki azalış jandarma birlikleri ile teşkillerinin görev yerlerindeki inşaat ve yol yapımı için kullanılac 

lan (1 341 000) liralık indirimden, ibarettir. 
5. (A/3) Sermaye teşkili ve transfer kare amaları cetvelindeki (artış) m izahı : 
6535 sayılı Kanun gereğince görev sırasında ölenlerin ailelerine yapılacak yardım olarak geçen yıla nazaran ( 

edilmiştir. 
6. (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelindeki (azalış) m izahı : 
İnşa edilecek lojman ve binaların arsaları ile hudutlardaki mayınlı sahaların ve yasak bölgelerin istimlâk ve sat 

lira indirim yapılmıştır. 

BÖLÜM - IV 

1969 MALİ YILINDA YAPILAN İŞLER : 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tenkit ve temenniler : 
Jandarma G-enel Komutanlığı 1969 yılı Bütçesinin T. B. M. M. nin muhtelif kademelerinde müzakeresi sırasınd 

killeri tarafından yapılan tenkit ve ileri sürülen temennilerin dikkatle ele alındığı ve bunlardan mümkün olanların 
yıl olduğu gibi bir kitap halinde takdim olunduğu görülmüş ve memnuniyeti mucip bulunmuştur. 

2. Personel durumu ve alınan tedbirler : 
(I) nci bölümde arz ve izah edilen jandarma görevlerini ifa etmek üzere emniyet ve asayişle görevli sabit jand 

şi ayrılabilmiş bulunmaktadır. 
Bu durumda artan nüfus ve çoğalan jandarma görevleri muvacehesinde (100) Km2 lik görev sahasına (4) ve ( 

isabet etmektedir. 
' Dünya istatistiklerine göre bu rakam oldukça düşüktür. Bununla birlikte görevlerin ifasında büyük gayret ve f 

rakamlarındaki tetkikten anlaşılmaktadır. 
Halen Jandarma Subayı noksanlığı, personel bakımından en büyük problem olarak görülmektedir. Jandarma t 

ler dâhil) (632) ilçeden halen (247) sinde (% 38 inde) muvazz'af jandarma subayı bulunmakta, 395 aded ilçede J 
kâlet edecek nitelikteki astsubaylar tarafından yönetilmektedir. Böylece, ilçelerin % 38 i subay, % '62 si astsubayla 
tadır. 

Halen (217) ilçe merkezinde polis teşkilâtı yoktur. Bu hizmetleri de Jandarma görmektedir. Subay kaynaklarında 
artırılarak (1974) yılma kadar noksanların tamamlanması için tedbir alındığı memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Bundan »başka 1970 yılında uygulanmak üzere sabit jandarma birlikleri personel noksanlarının tamamlanmasına 
rildiği, kadrolardaki, artışın asayiş ve emniyetle görevli bu birliklere tahsis edileceği öğrenilmiş bulunmaktadır. 
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1970 yılı için alınan (147) subay, (256) astsubay fiilî kadrosu bu birliklerin ihtiyacını kısmen olsun 
Ancak artan nüfus ve jandarma görevleri halen er miktarında da artırma yapmayı icabettirdiği hal 

tırma yapılamadığı görülmüştür. Er fiil]î (kadrosunun en az (2 000) artırılması gerektiği kanaatindeyim 
Sabit Jandarma birliklerinin ihtiyacını karşılamakta, asayiş bakımından önem arz eden il ve ilçeler 

bölge hizmeti ile durumu ve isteği de göz önünde bulundurulduğu da memnuniyetle müşahadc edilmiştir 
3. Kara, deniz ve hava araçları ile telsizlerin durumu : 
Bütün yurt sathında, kara hudutları ve 'karasularında görev yapan Jantlarma teşkilâtının son yıllarda 

sivil trafik akımı, artan toplum olayları karşısında nakil araçları ve muhabere cihazlarına olan ihtiyacı da 
Vaka mahallerine süratle yetişmek, kuvvet kaydırmak, haber alıp ieabeden yerlcde süratl'e tedbir al'ma 

modern araç ve telsizlere ihtiyaç göstermektedir. 
Bununla 'birlikte hali hazır motorlu vasıta durumu ihtiyaçları karşılamaktan veya kadroları tamamla 
Jandarma teşkilâtının araç ve telsiz bakımından takviyesinde fayda görülmektedir. Modern sistem v 

daha müessir'vazife göreceği malûmdur. 
4. Resmî bina ve lojman durumu : 
Yurdun en uzak ve mahrumiyet yerlerine kadar dağılmış ve hizmet ifa eden Jandarmanın gerek göre 

ikamet edeceği lojmanlar yeterli değildir, 
Hali hazır durum şeyledir : 

1969 da 
İhtiyaç ulaşılacak Bakiye 

aded seviye ihtiyaç 

Resmî bina 3 682 928 2 75 
Suhay, 'astsubay lojmanı (Daire) 4 437 1 14,3 3 29 

Eksik görülen binalar ya oturulmıyacak kadar harap veya kerpiç ve gayrimüsait kiralı binalar durum 
Bunlara ait slayt ve fotoğraflar Jandarma Genel Komutanlığında görülmüştür. Bir fikir edinmek isti 
Jandarma Genel Komutanlığının yatırım konusuna göre çeşitli inşaat işleri 3611, 186, 190 sayılı kanu 

rütülmektedir. 
Bu ödeneklerin Jandarma Bütçesinde kalması ve Millî Savunma Bakanlığında olduğu gibi Jandarma 

ma yetkisinin verilmesinde fayda mülâhaza edildiği, aynı ödenekler er gücü ve iş makinalarmdan da is 
na yapılabileceği, dolayısiyle iskân probleminin daha çabuk halledileceği ifade edilmiş ve mâkul karşıla 

Yüce Meclisin tasvibine de mazhar olacağını ümidetme'kteyim. 
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5. Silâh ve teçhizat : 
Jandarma Teşkilâtının elindeki silâhlar genel olarak 1706 sayılı Kanuna istinaden ordudan alınmış eski modellerd 

silâhlarla teçhiz edilmek .üzere yapılan plânın uygulamasına geçilmiş olduğu ve kısmen bâzı birliklere verildiği öğre 
nin bütün birliklere teşmilinde fayda mülâhaza etmekteyim. 

6. Toplu sistem uygulaması : 
Bilindiği gibi (Toplu sistem) Jandarma erlerinin 5 - 10 kişilik sabit karakollara dağılmayıp, icabeden yerlerde 4 

ıalinde bulundurulması, ihbar, şikâyet, devriye gibi hizmetlere bir rütbeli komutasında gönderilmesidir. Toplu sistem 
im hizmetlerinin kuvvetli olma avantajları vardır. 

Ancak bu sistemin uygulanması; nakil vasıtası, yol, iskân ve muhabere (imkânlarına bağlıdlr. 
1961 yılından beri tecrübe edilen bu siistem şimdiye kadar (7) ilde ve İstanbul ilinin (3) ilçesinde devamlı kuru 
Mütaakıp yıllarda öncelikle toplu sistem uygulıyan yerlerdeki araç, telsiz, bina ihtiyaçları giderilmeden, yemi 

3eği ve denemede başarı sağlıyamıyacak yerlerle, icabedenlerde, sabit karakol sıistemiine dönülebileceği, koman 
;akı;m ve höllükler halinde il jandarma alay komutanlıkları emrine verilebildiği öğrenilmiştir. 

Dağınık karakol sisteminin eskiden beri alışa gedmiş ve fazlasiyle benimsenmiş bir şekil oluşu ve hattâ daha şetm 
lır. Fakat, gelişmiş ülkelerde toplu ısıistam daha «semereli olmaktadır. Netice olarak toplu sistem uygulaması için 
eşme, iskân şartları tam mânası ile sağlanmadıkça daha yaygm hale getirilmesinin mahzurlu olacağı kanaatine 

7. Eğitim ve diğer hizmetler : 
Jandarma Teşkilâtına acemi olarak 'gelen erler çeşitli eğitim merkezlerine sevk -edilerek mesleke yararlı hale 

•a göreve sevk edilmektedir. 
Bu meyanda okuma -• yazma billmiyen vatandaşlar da bunu öğrenmektedir. Jandarma teşkillerinin ihtiyacı olan 

öför eğitim imerkezlerinde . yetiştirilmektedir. 
Söğüt'de bulunan Köpek Eğitim Merkezinde iyi cins bekçi ve polis köpekleri yetiştirilmeye başlanmış ve iyi ne 

8. Emniyet ve asayiş durumu : 
1965 yılından 1968 yılma kadar birer yıllık ve 1969 yılı (9) aylık ollmak üzere asayişe .müessir (Gasp, soygun, 

adeıme veya jandarmaya tecavüz, ceza evinden toplu firar, kasden yangm, silâhlı kadın ve kız kaçırma, cebren İrz 
ecavüz, köyler ve aşiretler arasında silâhlı ol aylar, büyükbaş hayvan 'hırsızlığı gibi.) olayların seyri aşağıda gö 
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Asayişe müessir olaylar : 
1969 

1965 1966 1967 1968 (9 aylık) 

3 974 2 401 4 076 4 312 3 002 
8 916 10 931 8 835 9 220 6 332 
8 052 9 880 7 914 8 252 5 157 

858 1 071 921 968 l1 175 

Toplam olay adedi 
Toplam suçlu adedi 
Toplam yakalanan adedi 
Toplam taklibe kalan adedi 
Bu olayların detay rakamları Bakanlıkça hazırlanıp tetkikinize sunulmuş olan (Tenfeid ve temenni 

tuı*. 
Türkiye'de suçların teşekkülünde en mühim unsur ekonoımlik ve sosyal probleım'leırıimlizdir. 
Diğer bölümlerde jandarmanın mevcut imkânlarını açılklamış bulunduğumuzdan burada ısuç. artışı 

lamamasmm rolü olduğu ifade edilebilir. Elkonomiik, sosyal ve kültürel gelişmelere paralel olarak suç 
arada zabıta kuvvetlerinim de daha dyi görev yapacak seviyeye getirilmesinde;, teçhizinde büyüK fayd 
suç faillerimin yakalanması oranındaki yükselmeler yeni ısuç işlenmesini de önleyici rol oynayacaktır. 

9. Xaçakçıbik olayları : 
1965 - 1969 yılları arasındaki kaçakçılık olaylarının bâzı rakamları aşağıya çıkarılmıştır : (1969 yı 

1965 1966 

2 739 

1967 1968 

Toplam olay adedi 2 311 

1966 

2 739 2 883 3 517 
Yakalanan failler (Diri) 1 748 1 ,349 1 265 1 354 
Yakalanan failler (ölü) 17 17 18 13 
Yakalanan failler (yaralı) 14 24 17 8 
Rayiç kıymeti (Milyon) 20 33,5 46,5 34,1 

Kaçakçılığın ilk nedeninin ekonomik olduğu malûmdur. Yukarıda görüldüğü gibi ele geçen kaçak 
vini ifa ettiğini, fakat ekonomik ve sosyal tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Kaçakçılık bilhassa; silâh, mermi, çakmak, ipekli ve sair mensucat, tekel maddeleri, canlı hayvan 
ihtiva etmektedir. Diğer konularda olduğu gibi emniyet ve asayiş kuvvetlerinin takviyesi meyanmda 
teşkil edeceği kanaatindeyim. 

10. 1969 malî yılı Bütçesinin uygulanmasında çekilen malî güçlükler : 
1969 malî yılı Bütçe uygulamasında başlıca üç noktada güçlükle karşılaşıldığı beyan edilmiştir: 
a) Bloke edilen ödenekler : Bütçe kanunları ile verilen ödeneklerin bir kısmı bloke edilerek k 

sebeple özlük haklarının bir kısmının ödenmesinde dahi güçlükle karşılaşılmıştır. Bu şekildeki hem p 



& — Jandarma Genel Komutanlığı — 393 — 

.aresi bulmak gerekmektedir. Blo'kaj usulü yerine bu sene uygulanan düşük tavan şeklinin yeterli olacağı, 1970 yılın 
le kesinti yapılmaması yani bloke edilmemesi temenni edilmiştir. 

b) Nakit (Likidite) sıkıntısı : Ödenek bulunduğu ve hizmet görüldüğü, evrak tamamlandığı halde; bilhassa 
ihkâk sahiplerine alacaklarının ödenmesinde avans ve kredi tedarikinde güçlükler çekilmiştir. 

c) Dövizle alımlarda çekilen güçlük : Yurt içinde tedariki kabil olmıyan araç, cihaz, telsiz ve silâhlar için döv 
üklerle karşılaşılmıştır. Bu hususun yurt çapında geniş yatırımlara girişilmiş olması ile döviz ihtiyacının artmasın 
mektedir. 

11. 1969 bütçesinin diğer uygulamaları : 
Bütçe ile alman ödenekler âzami tasarrufa riayetle kullanılmış ve (R) formüllerine uyulmuştur. 
Askerî personelin Jandarma Dikimevinde imâl; mümkün olan bütün teçhizat ve giyim eşyası bu müessesede, araç 

jakım fabrikası ve diğer kademelerinde yaptırılmıştır. Döşeme ve demirbaş eşya kullanılmasında lükse kaçılmamış 
et Malzeme Ofisinden sağlanmıştır. Büyük onar.;m ve inşaat hizmetleri Bayındırlık Bakanlığına Jandarma Genel Ko 
meklerden yaptırılmış ve (2 000 000) liraya kadar inşaat, teşkilâtın kendi imkânlarının da katılması ile yaptırılmı 

12. 1 Mayıs 1969 tarihinden itibaren 4370 sayılı Kanuna göre bedelen iaşe edilen jandarma eratının tâyin bede 
ıkarılmış ve böylece uygulanmıştır. 

BÖLÜM - V 
1970 bütçe teklifinin getireceği yenilikler : 
Teklif olunan 1970 Jandarma Bütçesi kabul buyurulduğu takdirde araç, gereç ve teçhizat .bakımından nispî ile 

ayısiyle başarı nisbetinin artacağı muhakkaktır. 
1970 Jandarma Genel Komutanlığı bütçe teklifindeki ödenekler fiilî kadrolara yetişecek miktarda olup, tasarruf 
Yatırım eetvellerindeiki ödenekler ile kamulaştırma ödeneği Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden geçirilmiştir. 
1970 yılımda lojmanlar için 8 (D) cetveli ücretli personel kadrosu alınmış olup, bunların lüzumlu olduğu anlaşılmışt 

BÖLÜM : VI 
Görüş, teklif ve temennilerim : 
1. 1969 malî yılında bilhassa yurt dışından getirilmek istenen ve getirilmesi zaruri olan araç, telsiz ve silâhlar iç 

arşılaşılmıştır. 1970 yılında da aynı duruma düşülmemek üzere ithal kotalarında özel bir kod numarası ile emniyet 
darma Teşkilâtınca getirilecek cihaz ve vasıtalara yer ayrılmasını ve bu maksatla (5 000 000) dolarlık dövizin dikkat 

2. 1970 yılı Bütçesi hazırlanırken sefer stoklarına yer verilmediği, muhtemelen yeteri kadar ödenek bulunmadığı 
3İ Komutanlığının, 10 yıllık sefere hazırlık plânına göre, yıllık (67 000 000) liraya ihtiyaç bulunduğu öğrenilmişti 
il olmasa dahi sefer stokları için münasip bir ödeneğin ayrılmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. 

3. Jandarma teşkilâtının dış ülkelerden getirdiği askerî cihaz, teçhizat ve araçlardan gümrük ve Tekel Bakanlığın 
lildiği müşahede edilmiştir. Emniyet ve asayişin sağlanması ve kaçakçılığın men ve takibi gibi çok önemli görevleri 



25 — Jandarma Genel Komutanlığı — 394 — 

lığına bağlı olarak yürüten Jandarma Teşkilâtı; 1706, 211 ve 926 sayılı Kanunlara göre de talim, terbiy 
Başkanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. 

özellikle seferde mevcudunun büyük bir kısmı ciheti askeriyeye bağlı olarak çalışacağından 5383 say 
deki gümrük muafiyetinden faydalanmasının kanuni bir ieabolduğu kanaatindeyim . 

Bununla beraber Jandarma Teşkilâtının ithal ettiği silâh, araç ve gereçler için gümrük işlemine tev 
c esini doğunmuştur. . 

4. Jandarma Genel Komutanlığının 1954 - 1968 yılları arasında alacaklılarına henüz ödenmemiş (1 
olduğu öğrenilmiştir. Bu borcun tasfiyesi için kanun çıkararak ek ödenek verilmesi hakkındaki teşebbüs 
ve iş sahibini ilgilendiren bu konunun biran evvel neticelendirilmesini ve Devletin, hakiki ve hükmi şah 
rim. 

5. 1970 malî yılı Bütçe kanun tasarlısının (R) cetveli 13.330 savaş gereçleri ve savaş stokları alım ve 
fıikra olarak aynen «237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, otobüs ve m 
tertipten alınmaz» denlilmektedir. 

Maliye Bakanlığınca ilgili dair elerin muvafakati alınmadan ve 1969 malî yılı Bütçesine aykırı olarak 
ile taşıt alımına mâni olunmak istendiği anlaşılın aikba dır. 237 sayılı Kanunda, Jandarma Teşkilâtının çeş 
arazi binek, kamyon, otobüs, can kurtaran, motosiklet, cenaze arabası ve sair motorlu, motorsuz kara 

Jandarma Genel Komutanlığı araç ihtiyacını (Binek ve makam otoları hariç) savaş gereci saymakta 
Bütçenin başka mıaddesinde bu maksatla ayrılmış ödenek yoktur. 

Bu araçların üçüncü şahıslara karşı işliyeeekleri zararların aynı bütçe maddesinden tanzim ed 
açıklandığı halde 8 nci fıikrada bu otoların savaş gereci sayılmaması tenakuz teşkil etmektedir. Ayrıca, a 
aidolması ve askerî ceza kanunlarının tatbikatında buna göre işlem yapılması icabederken Maliye Bakanl 
yapılması ve bunu kanunlaştırmaya çalışması garip karşılanmıştır. Askerî aracın tarifinin askerlere bır 

1970 malî yılında yapılacak hizmetlerin aksamaması vte yukarda açıklandığı gülbi esasen noksan ola 
ımaması için savaş gereçleri (R) cetvelindeki bahsedilen 8 nci fıkranın tamamen çıkarılması veya hiçolm 
Komisyonunuzca tadil edildiği şekilde yani «237 sayılı Kanuna göre kullanılan binek ve makam otolar 
alınlmıaz» şeklinde düzeltilmesi gereklidir. 

!6. Yine 1969 Bütçe konuşmalarında (R) cetvelinin 16.810 ncu bina onarımı maddesinde Yüksek Ko 
liraya kadar yeni yapım giderlerinin bu bölümdeki yapılabileceği kabul edilmiş bulunmakta idi. 1970 B 
tarın (50 0O0) liraya indirildiği görülmüştür. 

Jandarma Genel Komutanlığınca 1969 malî yılı tatbikatında yuikardaki hükümden istifade edilerek s 
pılmış, inşaata girişilmiş bulunulmaktadır. 

Yine Maliye Bakanlığınca ilgili bakanlıkların mütalâası alınmadan, çıkacak güçlükler düşünülmeden 
liraya indirilmesi üzüntiü ile karşılanmıştır. 
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1970 Bütçe Kanunu (R) eietveli 16.810 ncu bina onarımı açıklamasındaki (50 000 liraya kadar yeni yapım güde 
ya kadar yeni yapım giderleri) olarak tashihini lüzumlu görmekteyim. 

7. 1970 malî yılında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli hizmetlerinde arzu edilen seviyede başarılı olabilm 
terilen bölüm ve maddelerine hizalarında gösterilen miktarlar kadar ilâve yapılması gerektiği kanaatindeyim. B 
araçlarının tedarikinde, onarma ve işletmesinde Devlet Demiryolları ve mütaahhitler tarafından yaptırılan taşıma iş 
için icabeden haber alma giderlerinde, binaların oturulur duruma getirilmesinde ve onarılmasında, yeniden bağlana 
ödenmesinde, inşa edilecek binaların arsalarının istimlâk ve ısatınallınmasında ve kadroya ilâve edilecek (2 000) erin 
borçlarının ödenmesinde kullanılması lüzumludur. 

Jandarma! Genel Komutanlığı 1970 malî yılı Mtçesiin© ilâve edilmek! istenen ödenekler 
Ekl 

mi 
Bölüm Maddesi Ç e ş i d i L 

13.000 13.210 Su giderleri 1 
T3.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımdan ve giderleri 8 O 
13.430 Taşıma giderleri î 0 

16.000 16.620 Gizli haber alma giderleri 5 
16.810 Bina onarımı 4 5 

32.000 '32,100 Kamulaştırma ve .satmalma bedeli 1 '0 
Muhtelif (2 000 er artışı için) 8 0 

36.000 36.320 Diğer geçen yıllar borçları 2 0 

'Toplam '25 1 
BÖLÜM : VII 

Sonuç : 
Yukarda çeşitli yönleri ile arz ve takdim edilmiş bulunan Jandarma Genel Komutanlığının 1970 malî yılı bütçesinin 

asgari konfor âzami gayret çerçevesi içerisinde hazırlanmış bulunduğuna; Jandarma Teşjkilâtmın elindeki imkânları en 
gayret ve fedakârlıklarla hizmet gördüğüne, takdirlerinize lâyılk olduğuna kanaat getirmiş bulunmaktayım. 

Hükümet programında yer lalldığı ve Kalkınma Plânı stratejisinde belirtildiği gibi emniyet, huzur ve asayişin sağ 
takviyesi ile mümkün olacaktır. [Bu s tep le r le temenniler bölümünde açıkladığım ödenek ilâvelerinin de yapılarak 
lünü saygılarımla dilerim. 

Bütçe Karm 
'To 

/ 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira ı Lira 

12.000 PERSONEL GÎDERLERt 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Askerî personel aylıkları 

113 977 

260 936 788 2 PERSONEL GÎDERLERt 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Askerî personel aylıkları 

113 977 001 113 434 001 

12.111 

PERSONEL GÎDERLERt 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Askerî personel aylıkları 110 634 000 110 634 000 
12.112 Sivil personel aylıkları 3 343 000 2 800 000 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 1 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hikmetliler ücreti1 

14 441 850 14 864 800 

12.210 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hikmetliler ücreti1 5 823 590 4 500 000 
12.230 Greçici hizmetliler ücreti 118 260 64 800 
12.270 Teknik personel ücreti 500 000 300 000 
12.280 işçi ücretleri 8 000 000 10 000 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 

15 710 000 26 282 931 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 2 250 000 2 250 000 
12.320 Doğum yardımı 350 000 350 000 
12.330 ölüm yardımı 60 000 60 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri! 1 900 000 2 100 000 
12.350 Yakacak zammı 150 000 140 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 10 153 000 20 400 000 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 847 000 982 931 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 49 860 46 376 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 10 000 

DERS ÜCRETLERİ 
12.442 Jandarma Astsubay Okulu ders ücretleri 24 860 
12.449 Jandarma Subay Okulu ders ücretleri 15 000 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 106 923 000 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 68 277 000 
12.540 Hizmeteri tazminatı 4 423 000 
12.590 4335, 6535, 233, 336, 144, 645, 4688, 926 

sayılı kanunlar gereğince verilecek tazmi
natlar 33 993 000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.620 7268 ve 926 sayılrı kanunlar gereğince ve

rilecek ikramiyeler 230 000 

12.710 
12.720 

ÖDENEKLER 

içi 
UKJ 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

yollukları 
LARI 

247 201 

Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
YOLLUKLAR 

içi 
UKJ 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

yollukları 
LARI 

1 
247 200 

9 587 876 

/ - Yurt 
YÖNETİM YOLL1 

içi 
UKJ 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

yollukları 
LARI 

12.811 Sürekli görev yolluğu • 2 850 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 1 995 000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 171 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 
10 000 

23 375 
13 000 

106 500 000 

71 500 000 
4 000 000 

31 000 000 

200 000 

220 001 

1 
220 000 

8 165 177 

2 850 000 
1 800 000 

171 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 7 420 000) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 745 177) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderteri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 398 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

19 000 19 000 
3 040 000 2 500 000 

95 000 80 000 

15 675 15 675 
431 300 400 000 
19 000 1 000 

142 500 1 
1 1 

780 900 300 000 

28 500 28 500 

210 308 150 20 

1 939 900 1 988 400 

722 000 800 000 
475 000 450 000 
688 750 688 750 
23 750 23 750 
20 900 20 900 
9 500 5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.310 

13.320 
13.330 

13.340 
13.350 

13.360 
13.370 

13.380 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri! . 
Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 
Hayvan alımları tazminleri ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Âni1 harekât, yeniden' teşkilâtlanma ve in
tikallerle askerî hazırlıkların gerektirdiği 
alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

3 700 350 

1 330 000 
522 500 

1 805 000 
4 750 
38 000 

194 968 500 

64 600 000 
49 400 000 

77 173 250 
409 450 

1 150 000 
169 550 

1 900 000 
166 250 

8 550 000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 950 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

3 629 750 

1 300 000 
470 000 

1 825 000 
4 750 
30 000 

189 840 000 

67 000 000 
49 400 000 

70 000 000 
300 000 

1 135 000 
155 000 

1 700 000 
150 000 

7 700 000 

850 000 
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Bülüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Genel Komutan taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

13.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

950 000 850 000 
6 650 000 6 000 000 

9 500 9 500 

1 140 000 1 200 000 

1 766 052 

407 550 250 000 

57 000 30 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VB ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
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 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 872 850) 
15.000 KURUM C7İDERLERÎ 

OKULLAR GİDERLERİ 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 : 77 400) 
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 toplamı : 
68 630) 

— 401 — 
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1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

1 301 500 1 169 350 

285 000 256 500 
47 500 40 000 

47 500 43 500 
570 000 513 000 
95 000 85 500 
66 500 59 850 
190 000 

163 875 

171 000 

161 500 146 030 

147 03 

47 500 42 750 
28 500 25 650 

9 500 9 000 

34 200 30 780 
37 050 33 350 
4 750 4 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.851 Büro giderleri1 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

IŞEYLERl VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri) 
16.116 Maılzeme alım ve giderleri 
1.6.119 Diğer alım ve giderler 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

GlZLl HlZMET GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 402 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde iBölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

1 
38 000 
42 750 

10 758 750 

10 450 
308 

000 
750 

1 1 
28 500 28 500 

949 949 

19 000 11 400 

10 000 
35 000 
38 500 

8 783 582 

8 543 582 
240 000 

2 375 1 000 

11 315 451 

29 450 29 450 

427 500 414 750 

80 751 83 500 
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1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe îstenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 260' 936 788 269 713 286 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 210 308 150 204 367 650 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 766 052 1 449 352 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı • 163 875 147 030 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 11 315 451 9 322 682 

CARI MARCAMALAR TOPLAMI 484 490 316 485 000 000 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe 
Madde B 

Lira 

22.000 

0 
0 
0 

YAPI, TESLS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

15 100 000 

0 
0 
0 

YAPI, TESLS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

15 100 000 

0 
0 
0 

YAPI, TESLS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

12 650 000 
2 449 999 

1 

23.000 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
EĞÎTÎM SEKTÖRÜ 
Jandarma Geneli Komutanlığı 
J. Sb. ve Astsb. okulları onarım ve ek in
şaatı 

22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

700 000 

2 591 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 15 250 000 

23.611 Yol ve iş makinaları alımı 2 591 000 1 250 000 
23.612 Taşıt alımları 1 000 000 
23.614 Sahil muhafaza botları ile ci'haz'larımn 

alım ve onarımları 13 000 000 
YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 15 800 000 
MAKÎNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 2 591 000 15 250 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 2 591 000 31 050 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 5 481 000 

32.100 Kamulaştırma) ve satmalma bedeli 5 481 000 4 000 000 

77 - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 125 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.621 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazmi
nat 

35.632 Kabir yaptırma giderleri1 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

0 Geçen yıllar borçları 
36.310 Kamu iktisadi müesseselerine geçen yıllar 

borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

125 000 

750 000 

137 000 

100 000 
25 000 

750 000 

112 000 
25 000 

750 000 750 000 

750 000 

150 000 
600 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çegidi Lira Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 5 481 000 4 000 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 125 000 137 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 750 000 750 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 6 356 000 4 887 000 
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Rapor 

1970 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçe tasarısının anahatları 

(28 -891 091 781) Türk lirası tutarındaki 1970 yılı Bütçe tasarısında, Dışişleri Bakanlığına, (145 004 9 
yatırım harcamaları ve (55 712 392) lira transfer harcamaları olmak üzere (201 512 388) lira ayrılm 
% 0,70 ino tekabül etmektedir. 

1970 bütçe tasarısındaki Dışişleri Bütçesi, geçen yılkine nazaran ('5 341 388) lira fazla olup, takrib 
Diğer kuruluşlarınki ile mukayese edildiği takdirde, bu artışın oldukça mütevazi ölçüde kaldığını kab 
lerimizden doğan ve Dışişleri Bakanlığı harcamalariyle doğrudan doğruya ilgili olmıyan katılma payla 
yonluk bir artış derpiş edildiği göz önünde tutulursa, diğer kalemlerde (6) Milyon liralık bir tasarruf 

Hükümet programında derpiş edildiği veçhile, faal bir dış politika takibecleıbilmek, Birleşmiş Milletl 
ğilse mühim bir kısmiyle siyasi münasebetler kurmak, elçi teati etmek ve birçok milletlerarası kongre v 
bilir. 

Dışişleri Bakanlığı kadrosu 490 meslek memu'rundan ibarettir. Bunlarır 289 u yurt dışında görev ya 
üzere 199 idari m omur kadrosu mevcuttur. 

Dışişleri Bakanlığının yukarda mâruz bugünkü kadrosu ve Bütçesi ile bu hizmetlerin ifa edilebilmes 
Yatınım olmasına rağmen bizce bilinmiyen sebepler dolayısiyle transfer harcamalarında yer almış bu 

lekeitlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar maddelerine geçen yıl (16,9) milyon lira ödenek ko 
lira teklif edildiği anlaşılmaktadır. 

Bir dış temsilciliğimizin kiralanan bir binada görev yapmasının doğurduğu sayısız mahzurlar, bina 
mecburî tahliyeyi mütaakıp bina bulmakta karşılaşılan güçlükler ve aynı şehirde, ikametgâh, kançılarya 
mecburiyetinde kalınması gibi durumlar yanında, Hazinenin bu yüzdem katlandığı ağır yük 'göz önünde 
lam tutarı 92 700 000 Tl. olan Genel yapım ve balkım Plânı düzenlendiğini, 1968 malî yılı Karma Bütçe 
tim. Bu plân tatbik edildiği takdirde, yaklaşık olarak şimdi ödemen yıllık kira toplamının 11 misli harca 
ra ödenen kira onda bire düşecektir. 

1970 bütçesine konulmuş bulunan (7 milyon 850) bin lira, ile, Yüksek Meclisin taısıvibino nıazhar olm 
olmıyaeağına göre, Dışişleri Bakanlığının dış temsilcilik binalarına sahiboılma politikasında bir (u^lşiklik 
ise, bu yeni politikanın isabetli olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. 

Aşağıda mâruz tablonun tetkikimde de müşahede buyurulacağı üzere, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde n 
milyon liralık bir artış uzun yıllardan beri ilk defa 1966 yılımda sağlanabilmiştir. Artışlar 1967 de (16) 
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bütçesinde Bayındırlık Bakanlığına aktarılmış bulunan (12,5) milyon lira luısaba katıldığı talkdirde, 1969 
'di!'. Yukarda izah olunduğu veçhile, katılma paylarındaki artış göz önüne alınırsa, 1970 teklifi, 1969 a na 

Yılı -Cari Yatırım Transfer 

1966 120 531 696 1 940 000 45 540 995 
1967 129 767 351 2 500 000 52 282 108 
1968 136 314 583 2 000 000 56 030 066 
1969 1,39 151 002 2 -615 000 42 048 004 
1970 145 004 996 795 001 56 712 392 

Toplaım 
Genel Bütçeye 

oranı 

168 012 691 
183 949 459 
194 344 649 
183 814 006 
201 512 389 % 

1,00 
0,98 
0,90 
0,73 
0,70 

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Gene] Bütçeye oranı, 1966 yılından itibaren devamlı bir düşüş ka 
de % 0,70 e kadar inmiş bulunmalktadır. 1966 yılından beri hizmetin azalamıyacagı bilâkis artacağı göz önünde tut 
malarının devamlı bir tazyike mâruz kaldığı anlaşılacaktır. 

Kaldı ki, 5 Mayıs 1969 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 1173 sayılı Kanun mucibince, evvelce Maliy 
bâzı hizmetler Dışişleri Bakanlığına devredilmiş bulunduğuna göre, bu sebeple akçalı yönde ortaya çıkacak vecibeler, 
nacaktır. 

Bütçe ödenek rakamları içinde, bakanlık hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili olmıyan, uluslararası katılma p 
telif ağırlama giderleri, dış yolluklar ve 168 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemelere ait ödenekler de bulunduğu 
tetkiklerinize sunulan 1970 bütçe tasarısında tamamen Dışişleri Bakanlığı görev ve hizmet alanları içerisine gimıiye 
nekler toplamı şöyledir : 

Hükümet makamları veyE 
Bakanlığının hakiM bütçelerini göstermektedir 

1965 ,te 65 585 591 (Bütçe 143 619 204) 
1966 da 71 277 995 (Bütçe 168 012 691) 
1967 de 75 947 209 (Bütçe 183 949 458) 
1968 için 71 907 016 (Bütçe 194 344 649) 
1969 için 78 300 000 (Bütçe 183 814 006) 
1970 için 78 300 000 (Bütçe T. 210 512 388) 

ükümetin geı ıel hiz met, çalışma ve taahhüt! eriyle ilgili ödeneklerle bütçe rakamlar 

Böylece, 1970 bütçe tasarısında Dışişleri Bakanlığının hakiki bütçesi (123 512 000) lira gibi çok mütevazi bir 
1970 yılı bütçe tasarısında öngörülen ödenekler imkân verdiği takdirde, Fildişi Sahili, Kinshase, Filipinler ve 

Hong - Kong, Dakka ve Melburn'da başkonsolosluklar açılmasına çalışılacaktır. 
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Bütçe Kamülsyonumın değerli üyeleri; 
Geçen seneye ait bütçe raporumuzda, dünya hâdiseleri, çeşMi yönleri ile tetkik ve tahlile tabi tutulmu 

zin tutumu ile takibetmesi icabeden siyasetin, kendi görüşlerimize göre bir eleştirisi yapılmış idi. 
1969 malî yılı içerisinde genel dünya olaylarının en mühimlerini, Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik D 

ni nikbinlikle beklemek istediğimiz «Stratejik nükleer silâhların tahdidi» konusundaki görüşmelerin başlama 
anlaşmazlığın yeni bir buut (kazanması; NATO üyesi memleketler ile Varşova Paktı üyeleri arasındaki a 
iddia edilen yeni adımlar ve Orta - Doğu'da mevcut gerginliğin her hangi bir nikbinliğe imkân vermıiyece 

Bu genel çerçeve içerisinde, memleketimiz dış münasebetlerinde bilhassa Kuzey ve Güney komşularım 
canlılık müşahede edilmektedir. Hükümetimizin bu gayretlerinde, memleketimizin imzalamış bulunduğu ana 
durduğu, ayrıca, ittifaklardan neşededen vecibelerin, komşularımızla olan münasebetlerimiz üzerinde yan 
siyet gösterdiği müşahede edilmektedir. 

Büyük millî dâvamız olan Kıbrıs mevzuunda tetkikimize konu teşkil eden devre zarfında, esefle kaydet 
edilmemiştir. Yunanistan ile olan münasebetleri mizde her ne kadar zahirî bir sükûnet havası es inekte lise 
ihtilâf konularında vukubulan her hangi bir gelişmeye istinadettirilmesi zor görülmektedir. 

Bu dış politika gerçeklerinin, ne dereceye kadar maddi unsurlara dayandığı ve hangi nisböt dahilind 
birer tetkik konusu olmak gerekir. 

Dünya siyaset alanında vâki olup yukarda birer nirengi noktası mahiyetinde atıfta bulunduğu muz geliş 
likle memleketimizin durumu, giriş mahiyetindeki bu müşahedelerimizin, bu raporun mahiyet ve vüsati il 
rişmemiz zannımca gereklidir. 

DÜNYA SİYASET ALANINDAKİ MÜHİM GELİŞMELER : 
a) Stratejik nükleer silâhların tahdidi konusunda Helsinki görüşmeleri : 
Geçen yıl tetkike sunulan raporumuzda nükleer silâhların yayılmasını önlemeye matuf Anlaşmanın, m 

Hükümetimiz tarafından imzalanmamış olması keyfiyetini tasvipten tevakki etmiş ve bu andlaşmanın nıer'i 
sulhunu daha büyük çapta tehlikeye düşürecıek şekilde yayılmasını önlemeye yaramaktan ziyade, Dünya s 
düşmesinden birinci derecede sorumlu olacak iki süper devlet arasında bir diyoloğun başlamasına hizmet ed 

Bu raporumuzda memnuniyetle kaydetmek isteriz ki, o tarihten İm yana Hükümetimiz bu andlaşmaya i 
nı teşkil eden tahminlerimize uygun olarak, nükleer silâhların tahdidi konusunda görüşmeler iki süper De 
başlamıştır. 

Çok uzun süreceği muhakkak olan bu görüşmeler sonunda gerçek bir nükleer silâhsızlanmanın kapısın 
ce çok büyük bir iyimserlik 'olacaktır. Buma mukabil bu gör üşm ellerim sonucun um, iki süper Devlet arasında, 'dü 
tâ kanunlaştıracak bir harb sonrası Yalta Konferansı olacağını iddia etmek de gerçeklerden uzaklaşmak ol 

Bu görüşmelerin tam bir silâhsızlanma kapısını açacak kadar ilerleme kaydetmesini mümkün görmemi 
başlangıcından evvel Sovyetler Birliğinin bu Konferansın ortada ihtilâf yaratan meseleleri kapsamasını ta 
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stratejik nükleer silâhların süper devletlerin karşılıklı global siyasetlerinin en güvenilir teminatını teşkil etmesi k 
makta bulunuyoruz. Bu iki süper Devletin teknolojik alanda yapacağı gelişmeler, ellerindeki silâhların güvenilme d 
kontrollü kullanılma emniyetlerini inkişaf ettirdiği nisbettc, tam bir silâhsızlanmaya gitmek ümidi zayıflarken, ta 
ları huzursuzluk neticesi talihsiz 'kararlar alma ihtimallıe.ri de azalmakta ve bir nevi itibari bir silâhsızlanmaya yak 
insanlık tarihi, mütevazin silâhlanmanın, sulhun korunmasına dengesiz silâhlanmadan daha gerçek bir katkıda bulu 
doludur. Ortada beşer vicdanını zorlayan bir mesele olarak bütün bu faydasız yatırımlarm, insanlığın yararına ku 
ması bir tarafa, dengesizliğin yaratabileceği hara biyelin, hayalî bâzı raporlarla insanlığın tekâmül cttirilm esiyle den 
eeği problemi de cevapsız kalacaktır. 

Bütün mantığımızı, bu iki Devlet arasında gerçek ve insanlığın iyiliğine kullanılabilecek imkânların israfına yol 
ması üzerine bina ettiğimiz takdirde başlamış bulunan müzakerelerin «İkinci bir- Yalta'ya yol açacağını 'kabul etmi 
mesi meseleye sathi bir açıdan bakıldığı takdirde, gayet mâkul bulunabilir. 

Meselelere global açıdan bakarken, bâzı değişmesi müşkül ve hattâ imkânsız, gerçekleri de gözden uzak tutmama 
letin, nüfuz bölgelerinin gerçekten belirli bir şekilde bölünmesi neticesini doğuracak bir anlaşmaya varmaları, hiç ş 
rupa Kıt'asmda ve gerekse Asya Kıt'asmda halen mevcut bulunan nükleer silâhlara sahip memleketlerin, mevcut n 
tatbiki vasıtası olarak kullanmaları temayülünü güçlendirecektir. Bu davranışlar, münferiden veya müşterek komb 
lir ve şimdiden tahmin edilmiyen bir istikbalde, iki süper devletin halen sahiboklukları nüfuza meydan, okuyacak 
dî bir buhranın ortaya çıkmasına da se'bebolabilirler. 

Ya,bancı kaynaklar, stratejik silâhların tahdidi konusunda başlı yan istikşafi müzakereleri bir bakıma Sovyetleri 
'muvacehesinde, bu memleketin arkasını emniyete almak endişesine de bağlanmaktadırlar. Bu konuda hatasız bir 
men hemen imkânsız olan, güvenilir istihbarata sahiholmamakla beraber; meselenin mantık ve görülebilir imkânla 
rilmesini yapmaya gayret edelim : 

Sovyetler Birliği - Kıta Çin'i ihtilâfı : 
Başkan Eiseııhower ile Kruçev arasında 1959 yılında vâki olan karşılaşmadan bu yana açığa vurulmuş olan Sov 

arasındaki ideolojik alandaki ihtilâfın, evvelki raporumuzdan bu yana, askerî alanda da ciddî bir sertleşme istikam 
muhterem milletvekili erimizin malûmlarıdır. Raporumuzun işbu bölümünde iki memleket arasındaki ihtilâfın gerçekt 
sa daha maddi anlaşmazlık veyahut devlet idaresinden doğan müşküllerin mi mahsulü olduğu konusunu, akademik 
rapor yazmakta olduğumuz cihetle derinliğine ele almaktan tevakki edeceğiz. Karşımızda bulunan pratik mesele, bu 
maların, netice itibariyle dünya sulhunu bile tehlikeye», düşürecek bir seviyeye çıkıp çikmıyacağmı kestirmeye çalışm 

Sovyetler Birliği ile Komünist Çin arasındaki askerî çatışma vakalarının sayısı 196i den bu yana yüzlerle ifade 
beraber, bu çatışmalara bu seneki kadar ehemmiyet atfedildiğine hiç rastlanılmamıştı. Hâdiselere Sovyetlerin verdi 
neticesi olarak Çinlilerin aldıkları ifade edilen korunma tedbirleri o seviyeye varmıştır ki, Batı kaynaklarında, Sov 
darbe hareketine girişmeleri ihtimali muhtemel bir gelişme olarak işlenmeye başlamış ve bu ihtimal Sovyetler taraf 
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dedilegelmiştir. Hâdiselerin gelişiminin, Kızıl Çin'in uzun zamandır takibetmekte olduğu diplomatik bakım 
çabalarına paralel bir inkişaf göstermesi durumun ciddiyetinin ayrı bir göstergesi sayılmıştır. 

Ancak mevcut bilgilerden çıkarabildiğimiz netice, böyle bir hareketin oldukça uzak bir ihtimal bulundu 
aynı seviyede olmasa bile Çinliler tarafından karşılıksız bırakılmıyacağı ve hattâ bunun çok uzun sürebi 
Çin'in 1949 dan bu yana içine sokulduğu kafa yapısı muvacehesinde, muhtemeldir. Üstelik artan askerî 
Doğu'da ciddî bir askerî harekâtı devam ettirebilecek kuvvetleri mevcut değildir. Bütün askerî hazırlık 
lar karşısında küçük düşmiyecek kuvvetlere sahibolmaya matuf göründüğü gibi, bu kuvvetleri Çinlileri k 
lirler. 

Ancak bütün bu nikbin faktörlere rağmen Sovyetlerin, Kuzey Vietnam idarecilerini Çinlileri Sovyetle 
dar endişeye sevk etmiş olan ve Kızıl Çin'in hiç olmazsa nükleer tesirlerine karşı vuruşta bulunması iht 
edemiyoruz. Fakat böyle bir hareketin yalnız bu iki memleketi değil ve fakat kestirilmesi mümkün olmı 
yük tehlikelerin kucağına atması hesaba katılması gereken bir ihtimaldir. 

Fakat, Sovyet Rusya'nın İkinci Dünya Harbinin sonundan bu yana takibetmiş olduğu ve çok dcl'a oppor 
global politikası hareket noktası olarak alınacak olursa, bu Uzak. - Doğu hâdiselerinin Sovyetler tarafında 
yıl had safhaya gelmiş olayları unutturmak, Çekoslovakya'da şimdi gerçekleştirmek yolunda olduğu tem 
tüsüz geçiştirilmesini temin etmek ve hattâ yaz başında Moskova'da toplanmış bulunan Komünist Partileri 
lamak endişesiyle tahrik etmiş olduğu bile düşünülebilir. Zira, Komünist Çin'in, Sovyet Rusya ile silâhlı 
menfaatler sağlıyabileceği sualini hiç kimse cevaplandıramaımaktadır. Vietnam'da cereyan eden çarpışmala 
bir şekilde intikal ettiği devletlerde bile Kızıl Çin'in göstermek mecburiyetini hissettiği itidal dahi, bu m 
dir. 

Kaldı ki, halen devam etmekte olan Rus - Çin görüşmeleri, doktriner ihtilâflar baki kalmak şartiyle, b 
için, her iki tarafça gayret gösterildiğinin en bariz delilidir. 

Bizim kanaatimiz, Sovyet Rusya ile Kızıl Çin arasında uzak bir ihtimalle de olsa çıkabilecek bir çatı 
lişmekte olan nükleer gücünden mahrum etmek veyahutta siyasi boyunduruk altına almak düşüncelerin 
lerin iddia ettikleri gibi Kızıl Çin, 7 - 800 milyonluk nüfusa bölüştürdüğü 70 - 80 milyar dolarlık m 
ğini tehdit eıtıuenin hazırlığı içinde olamaz. 

Bu konu bizi, birçoklarının ilgili olduğunda İsrar ettikleri Avrupa meselelerine getirmektedir .-

Avrupa güvenliği meseleleri : 
Geçen yıllık raporumuzun tetkiklerine arzından bu yana, Avrupa güvenliği genel başlığı altına sokulan 

bazılarınca fırsat düşkünlüğü kabul edilen bâzı göze çarpan gelişmeler cereyan ettiği yüksek malûmlar 
Varşova Paktı üyeleri devletlerin, NATO'nun 20 nci yıldönümü münasebetiyle geçen Nisan ayında V 

konseyi toplantısına tekaddüm eden tarihlerde, Budapeşte'de yaptıkları toplantı sonucunda, taraflı tara 
Avrupa güvenliği konferansına davet etmeleri, yine NATO Bakanlarının 1968 yazı başında İzlanda'da a 
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attıkları en mütebâriz vasfını iki pakt üyeleri kuvvetlerinin muvazeneli bir şekilde indirilmesini derpiş eden güv 
vap kabul edilmişti. Budapeş-te'de yer ve şekil tasrih edilmeden yapılan mezkûr çağrı, bilâhara, Finlandiya Hükü 
Helsinki'de yapılması teklif edilen müşahhas bir Avrupa güvenliği toplantısı haline getirildi. Yine, bu arada, Sov 
bâzı Varşova Paktı üyelerinin, NATO üyesi ve müttefikimiz olan ve Varşova Paktı üyelerince Avrupa güvenliğine 
tanıtılan Federal Almanya ile münasebetlerini düzeltme yolundaki fiiliyata intikal eden hamlelerine şahit olduk 
Federal Almanya Hükümetinin iş başına gelmes' ve işbu iktidar değişikliğini takiben Federal A'manya'mn Nük 
lenmesini öngören andlaşmaya imza koyması karşılığında, Sovyetler Birliği ve militan Varşova Paktı üyelerinin b 
ğiştirmeye başlamaları, bu genel konuya, hiç olmazsa batılı halk efkârında, ayrı bir derinlik vermeye başladı. 
Aralık ayı başında, NATO Bakanlar konseyi toplantısına hemen tekaddüm edecek şekilde Moskova'da tertipledi 
lûmları olan global tekliflerin, Almanya konusunda kullanılan yumuşak bir dille tekrarından ibaret kaldı. 

Bütün bu olaylar karşısında NATO Bakanlar konseyi, son toplantısı sonunda neşrettiği bir dcklerasyonla 
zusunu açık bir şekilde tekrarlamakla birlikte, Avrupa Güvenliğinin, Batı Almanya'nın İkinci Dünya Harbi sonu 
resmen tasdik etmesi veyahut mevcut veya bir miktar daha geliştirilecek iktisadi ve teknolojik işbirliğinden 
tesiri altında olduğuna bilhassa işaret etmiş, ve Avrupa devletlerinin bağımsızlıklarının gerçekçi bir mâna taşıy 
manya ve Berlin meselelerinin ciddî bir şekilde halli ve bilhassa bugüne kadar bu kıta üzerindeki endişelerin v 
en başlıca âmili olan askerî kombinezonların hiç olmazsa mâkul bir nizama sokulmasını ele almadan Avrupa g 
propaganda kampanyasından ileri geeıniyeceğini imâ ve karşı tarafı bu konularda adım atmaya teşvik etmiştir. 

Bu mesele bizim imkân nisbetinde kısaca taiVle çalıştığımızdan muhakkak ki daha mudildir. Fakat esas gaye 
lerini kapsıyan bir kronolojisini yapmak yerine «ebep ve neticeleri üzerinde, bu raporun mahdut hudutları içinde, 

iSovyetler Birliğinin Avrupa'daki en mühim meselelerden biri olan karşılıklı silâhlanmanın aza^ılması ve niha 
da her hangi bir müzakereye katılmak niyetinde hiç olmadığını, NATO nun İzlanda tekliflerinden bu yana vâki 
tedir. Sovyetler Birliği bu konuda bu kadar açık bir isteksizliği zannınıızea ilk defa göstermektedir. Hatırlarda 
menfi tepki göstereceği hesaplanarak, yahut Avrupa'da menfaatlerini zedelendireceklerini zannettikleri gelişme 
yetler tarafından bizzat veyahut vasıtayla bu kabil teklifler evvelce ortaya atılmıştı. Almanya'nın silâhlanarak 
ki Mblotov teklifleri, bilâhara Kuruçcv'in ortaya attığı «sulh içinde beraber yaşama» prensibinin Sovyetlerce mak 
ve politik ilgisi olan Rapacki, G omu İka teklifleri ve ilâh, bu arada sayılabilir. 

Öyleyse Sovyetler Birliği bu konuda bugün neden konuşmak istememektedir. Bizim kanaatimizce bunun en k 
Prag da vermişlerdir. Sovyetler Birliği Avrupa'da askerî gücüyle yalnız hâkimiyeti altındaki memleketleri kontro 
olmamakta, Batılı memleketlerin politikalarını Sovyetler Birliğinin Avrupa kıtasındaki menfaatlerinin tehlikeye d 
mektedir. Bu tutum üzerinde Sovyetler Birliğinde etkileri türlü sebeplerle artan askerlerin de bir nisbet dâhilin 
Avrupada. kuvvetlerin indirilmesinden, Sovyetlerin ekonomik strüktür ve Komünist felsefesi bakamından menfaat 
tılıların ekonomik ve iç siyaset avantajları büyüktür. Tabiatiylc bütün bu menfi faktörlerin, iSovyetler Birliği 
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bir kafa değişikliğime sahibolmalariyle değişmesi mümkün değildir, denemez; aneak bu gelişmenin zama 
asırla mı olur sualinin cevabını veremeyiz. 

Sovyetler Birliğinin emperyalist temayülleri dışındaki, rejimlerinin akıbeti üzerindeki itimatlarının a 
ilgili bir husustur. Bütün komple'klsitesıine nüfus edemediğimiz bu oluşumun Avrupa'da Sovyet hakimiye 
ları üzerimdeki tesiri tamıdır, direkttir. Çekoslovakya'idaki 'Dulbçek denemesinin, .gericilerin, faşistlerin ko 
yet gericiliğinin uydurduğu lâfı güzaftan ibarettir*. Demokratizo edilmesi mümkün olup olmadığını anc 
min bu sathı maile sokulması ihtimalinin Sovyetler Birliğinde uyandırldığı dehşet, bu devletin içinde bu 
ifadesidir. Bu kafa yapımıma salhip bir idarenin, Avrupa güvenliği meselesine, Batılıların anladıkları a 
hayalî olur. Yine kanaatimizce, Sovyetler Birliğinde vukuuna ümitle intizar- ettiğimiz düşünce ''değişikl 
Oluşumlarını zorlamak büyük bir telhlikenin çanlarını çaldırabillr. Bu hâdiselerin millî şuura mal olması 
Soivyct Rusya'nın baskı gruplarınca teslimiyet içinde karşılanacağını beklemek abestir'. Bu reaksiyon d 
'bir şiddet yolunun seçilmesini teşvik edecektir. 

Buraya, ka'dar söylemek istediğimiz, Sovyetier'deu çok şey bekleyip, bunları göremeyince, ellerimizi k 
timali az da olsa, belki Sovyet baskısı altındaki (memleketlerin Batılı .memleketlerle olan münasebetti erlini 
karşı 'haklı bir mazeret olarak kullanılabilecekleri meseleleri görüşmeden içtinabetmenin realist bir politi 

Dünya meseleleri üzerindcJkii genel müşahedelerimizi, Orta - Doğu olaylarına bir nazar atfı ile tamamla 

Ortıa - Doğu durumu : 
Raporumuzun giriş kısmındaki mlüşalhademizi tekrar hyarak, Orta - Doğu meselelerinde, bu devrede nik 

şahidolmadığırnızı esefle kaydedeceğiz. İsrail ile Arap memleketleri arasındaki ihtilâfın müspet bir yola 
ların birbirlerinin niyetleri ile ilgili şüpheleri okluğu görüşüne biz de katılmaktayız. İsırail belki ha'klı, 
nin her ahvalde .mevcudiyetine sion venmeye kararlı oldukları şeklindeki inancını tekrarlamakta Arap me 
rail'in 1967 harbi sonunda ele geçirdiği toprakları terk etmesini sağlıyaimıyaeağına inanmaktadırlar. Diğ 
ge meselelerinde, başta Sovyet Rusya olmak üzere büyük memleketi erin müdahale temayüllerini kuvvetle 
Arap (memleketlerinde suni iç durumların .»mazereti yerine geçmektedir. Bu ihtilâfın, bölgenin iktisadi, si 
nin israfında başlıca rolü oynadığı bir gerçektir. 

Raporlumuzun bu kısmında, Arap memleketlerinin ve İsrail'in 'karşılıklı iddialarının çok sık yakılanı, etr 
ca çıkarmak istediğimiz netice, Arap memleketlerinin İsrail'in mevcudiyeti hakkındaki menfî oMığ'u tekr 
ele geçindiği toprakları terk etmesinden dafha kolay ol at; ağı merkezindedir. 

Bizim esas endişemiz, bu meselenin askerî kısmının bir hal. çaresine kavuşturulmasının bile. b"l>gedck 
edemiyeceğidir. (Büyük memleketler ve bilhassı. Sovyet Raııya yalnız politik bakılından değil, iklir.Mi en 
larına devam etmek zorunda '.kalacaklardır. Çarlık Uu«yaİsının Orta, - Doğu'ya inme plânlarına kıyaslanar 
emeller, zannıimızca artık, belki şekil değiştirerek, i'kna kabiliyeti kazanmaya başlamıştır. Son zamanlarda. 
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lannııı iktisaden randımaııh olmıyan bölgelere kaymaya başlaması muvacehesinde, Avrupa'da hâCdimiyeti altında 
petrolü yerine Orta - Doğu petrolüne güvenmeleri gerektiği şeklindeki ihtarı epey manalıdır. Tabiatiyle bu veya m 
leketlerinin bu memleket hâkimıiyeti altına gireceği mânasına gelmez. Fakat bölgeye olan ilginin siyasi karakterin 
'katkıya işaret eder. Bugüne kadar siyasi alanda birbirini .açığa düşürmek gayretlerinden ibaret olan müealdelenin 
düşünülürse, menfaatlerin ıdalha kristalize hale gelmesinin inikasları her hakle istikbale daha büyülk ümitlerle bak 

Diğer taraftan en düşkün zamanında kendisine elini uzatmış olan Türkiye'nin biraz olsun sesimin Orta - Doğu'd 
süzlük gösteren bâzı Arap memleketlerinin hâdiselerden müteneblbih .olmaması, bölgenin istikbaldeki gelişime ihtim 
artıran başka bir faktörüdür. 

KIBRIS MESELEMİZ : 
Hecen raporumuzdan bu yana Kıbrıs'ta cereyan elden Cemaatler arasındaki münasebetlerin bir neticeye varmak 

rete rastlamadık. 
İtiraf etmek gerdkirse, Türk Cemaatinin Rum ekseriyeti içinde kaynamam ası hedefinde olan tezimizi direnme y 

Türk Hükümetinin büyük 'külfetlere katlandığını ve dolaylı yollardan katlanılan bu malî külfetlerin de Kıbrıs R 
fayda temin ettiği vakıaları ortaya çıkabilir. 

Bugünkü sıkıntıların menşeini silâhlı çatışmaların devam ettiği devrelerde kaçırılan fırsatlarda aramak hususu 
irtifak vardır. Bn hâdiseler gördbiMiğirrtiz kadar'bn^rün Türkiye y i tele vatan kabri eden bîr Tür1'!,r,<V*'n- Kıbrıs'ta 
muştur. Ancak, bir taraftan kuvvetli bir direnme gücüne sahip Türk Cemaatinin fakir hayat seviyesi, diğer tar 
bakımdan kuvvetlenen Rum Cemaatinin durumu bizi uzun vâdede aynı şartların devamı muvacehesinde nikbin bir t 

Bugün Kıbrıs'ta karşılaştığımız durum kardeşlerimizin bir Rum saldırısı ile talan edilmeleri meselesi olmaktan 
edilebilir, Bu konuda alınan müessir tedbirlerden dolayı ilgili herkesin tebriki gerekir. Bu başarıyı göstermiş olanları 
saklıkları da düzeltmek için gerekli tedbirleri alacaklarını üımlidediyoruz, 

Karşısında bulunduğumuz mesele, Rumların mukavemetleri karşısında, kardeşlerimizin mesut bir topluluk olarak 
vam ettirebilmelerinin teminidir. Duruma evvelce kaçırılan fırsatları ele geçirmeye yeterli meiodlarla çare bulunm 
politik kararların alınmasına vabestedir. 

Oıifca - Doğu'daki münasebetlerimiz : 
Orta - Doğu'daki Arap memleketleriyle olan .münasebetlerimizin de aynı açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır 

larında kendilerine destek olmamız tabiîdir. Ancak, bu memleketlerden bâzılarının propaganda kampanyalarında T 
lerini de bilmeleri gerekir. Evvelce de işaret ettiğimiz gibi, Arap memleketleri arasında Türkiye'nin dost ve realist 
ki anlıyanlarm sayısının artması yüzünden, anlamak istemiycnlerin de mevcudolduğu hissine kapılmaktan kendimizi 
ket veya memleketler Türkiye'nin Orta - Doğu'da ihtiraslı politika peşinde olmadığını anlamalıdırlar. Esasen böyle 
yoktur. Hükümetlimiz de böyle -bir hayalin peşinde değildir. Bu bölge memleketleriyle karşılıklı münasebeti erimizde 
his faktörü nisıbetinin epey üstüne çıkarılmasında kazanılacak başarı, bu münasebetlerin devamlılık ve sıhhati üzeri 
oynıyacaktır. 
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Aynı kaidelerim CENTO ve RCD çerçevesindeki münasebetlerimiz bakımından da fevkalâde geçerli oldu 
vardır. 

Bu arada basınımızda ve siyasi çevrelerimizde mühim yankıları olmuş olan Rabat Zirve Toplantısına 
isteriz. Kanaatimizce Türkiye bu toplantıya katılmakla, katılmamasının sebebolacağı siyasi dezavantajlara 
tur. Ayrıca bu konferansa katılan heyetimizin seviyesi de gayet isabetli seçilmiştir. Basınımızın üzerinde 
ilerici kabul edilen Mısır gibi memleketlerde aksi tesir uyandırdığı iddiası, her ne kadar bir vakıanın 
'bakmak itiyadının sonuçludur. Bu meselenin izahını yukarıdaki satırlarda işaret ettiğimiz hususlarda a 
ransta, temsil meselesinden çıkan ihtilâflar yüzünden Hindistan'm darıltılmış okluğu keyfiyeti de 'bildiğim 
nusu olmamak iktiza eder. Hindistan'ın İran ve Fas gibi memleketlerle olan münasebetlerinde ortaya ç 
yanınJda, yeni Hinld Büyükelçisinin memleketimize gecikmeden gelmiş olmasını Türk - Ifind münasebetlerin 
dığına işaret saymak hatalı olmaz zannederim. 

Orta - Doğu'ya müteveccih siyasetimizle ilgili •okluğunu zannettiğimiz bir meseleye daha tcımas ederek 
mizi tamamlamak isteriz. Bahis konusu mesele, 'bâzı askerî uçakların Türkiye'den 'geçişleridir. Münferi 
larım iz Arap memleketlerine karşı bir iyi niyet ifadesi olarak geçiştirilmesi mümkün olan bıı olayın, il 
olan taleplerin reddedilmesi halinde Arap memleketlerine müteveccih politikamızın mâruz kalacağı, sad 
reklidir. Bu konunun açıklığa kavuşturulmaya mutlak surette ihtiyacı vardır. 

Sovyetler Birliği ve Doğu Bldku ile münasebetlerimiz: 
'Sovyet'ler Birliği ve Doğu Bloku meımleketlerivle münasebetlerimizde, karşılıklı, Hükümetler ve Parlâ 

diği gibi belirli bir ısınma yerleşmiş bulunmaktadır, 
Bu Blok ile olan münasebetler, bildiğimiz k ular. siyasi bakımdan bir yeknesaklık arz etmer;: iştir. 

mizde, hiç olmazsa Sovyetler tarafından, muayyen bir istikamette politik bir tutumun tercihi ihtiyatlı bi 
ğer Blok memleketi eriyle olan münasebetlerde, basite irca edildiği taktirde, münferit ikili meseleler hâkim 

Sovyetler Birliği, iyi komşuluk münasebetlerine sahi'bolmakta menfaat gördüğümüz bir komşumuzdur. 
ğil, karşılıklı iktisadi menfaatler balkımandan da lüzumludur. Esasen Cumhuriyet tarihimizin büyük bir 
nınmasının çeşitli tezahürlcriyle doludur. Bu gerçekleri unutan ve emperyalist bir politikaya kendini ka 
müşkül anlarında ve gerekse hanb sonu devrede Sovyetler Birliği olmuştur. Türkiye'ye müteveccih ve 
bağımsızlığını hedef almış Sovyet taleplerinin, (bugün ımemlelkctiraiade bâzı düşünürlerin iddia ettikleri 
mahsulü olarak görmenin isabetine kaani değiliz. Mâruzâtımızı daha uzatmamak için meselenin esasına bu 
müsavaat içinde arzuladığımız dostluk politikasını yürütmek için bir kuvvet muvazenesinin mevcudiyeti 
ve sağlamakta olan unsurlara göstereceğimiz mantıklı itibar, Sovyetler Birliği ile dostluğumuzun garantis 
karşı işlenmiş kusurların bir Devlet politikasının değil bir şahsın kaprislerinin mahsulü olduğu iddiasını is 
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'Sovyetler Birliğinin, 'Türkiye ile komşuluk ve dostluk münasebetlerinin gelişmesinde, memleketimizin ittifak ba 
meimesi muhakkak ki memnuniyet vericidir. Ancak, Komünist felsefesinde devletlerle dostluk, «sistemlerle 'dostlukla 
mıştır. Bu, olsa olsa, Sovyetlerin, bizim ve ittifak bağlarımızın onlar için tehlikesizliğini anlamış olduklarının bir 
riki hareketlerimizde bizim de yapmamızın esasda ;bir değişiklik getirmemesi icabelder. Yoksa «Bizim Radyo» gibi ko 
karşı tarafın dostluk politikasiyle uzlaştırmak müşkül görülme'ktedir. 

Sayın üyeler; 
Raporumuzu tamamlamak için İkili Anlaşmalar konusuna, bir kanun ile Dışişlerimize tevdi edilen dış iktisadi konu 

li görmekteyim. 
Türkiye'nin hangi şartlar altında NATO savunma sistemi içerisine girdiği ve bu anlaşmanın 3 ncü maddesine istin 

de Amerika ile bir askerî kolaylıklar Anlaşması imzaladığı sayın üyeler tarafından bilinmektedir. 
Adalet Partisinin Hükümeti devraldığı tarihe kadar olan durumlarını incelemeyi faydadan hali görmekteyiz. Üze 

ta, 7 Nisan 1966 tarihinde, Türk Hükümetinin Amerika Birleşik Devletlerine bu Anlaşma hükümlerinin yeniden gözden 
ğı müracaat ile Amerikalıların 18 Nisan 1966 tarihinde bu müracaatı kabulüdür. 

Uzun ve yoğun çalışmalar neticesinde, 3 Temmuz 1969 tarihinde Ortak Savunma İş Birliği Antlaşması, Kuzey At 
maddesi gereğince iki Hükümet arasında imzalanmıştır. Sayın Başbakanın beyanlarından, keza, Dışişleri Bakanımızın 
nasında yaptığı konuşmadan anladığımıza göre Anayasamızın 65 nci maddesine istinaden mezkûr Anlaşma Türkiye B 

Mühim olan, bu anlaşmalarda Türk kamu oyunun çok fazla üzerinde durduğu birtakım meseclevin halledilmiş bu 
de bulunan bu anlaşmaların Türkiye'nin egemenliğine, hükümranlığına gölge düşürmiyecek bir tarzda toparlanmış b 

Anlaşmanın istinadettiği esaslar Sayın Bakanımız tarafından çok daha salahiyetli bir şekilde Yüksek Komisyonumu 
5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun mu-ibiıice evvelce münhasıran Maliye ve Ticaret bakanlıkları tarafından 

lî konularda, Dışişleri Bakanlığına da önemli görevler tevdi edilmiş ve milletlerarası kuruluşlar nezdindeki bütün 
kanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu maksatla, 7141 sayılı Kanunda derpiş edilen kadroların, dış hizmetlerde de kullanılabilmesini sağlamak için 
Bakanlığınca da desteklenen bir kanun teklifinin, biran evvel Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olacağını ümidediyoru 

1173 sayılı Kanunla ilgili -Başbakanlık genelgesinde de öngörüldüğü veçhile, Dışişleri Bakanlığının, bu yeni görev 
ni temin edecek gerekli tertipleri zamanında alacağından şüphe etmiyoruz. 

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ 

1970 Dışişleri Bakanlığı Bütçe raporunu tamamlamanın, bilhassa bu sene aktüel bir 'konu haline gelmiş bulunan v 
işleri Bakanlığının paylaştığı Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimize temas etmeden, mümkün olamıyacağ 

Bu hususta yapılan müzakerelerin şimdiki safhasında, Ortak Pazar ülkelerinden nelerin temin edildiğinin ve Türk 
bi avantajlar elde edilebildiğinin, müşterek tarım poltikası muvacehesinde tarım ürünlerimizin ve bellibaşlı ihraç mall 
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çatı iciıı Ortak Pazar ülkesi olan veya Ortak Pazarla, ortaiklık veya ticaret anlaşması yapmış bulunan v 
devletlere nazaran, ne gibi farklı durumlar elde edileceğinin ciddî şekilde1 tetkiki ieabettiği kanısındayız 

Raporumuzda. bu meseleye geniş bir şekilde yev vermek, i-temememizin sebebi, halihazırda devam etm 
mamız dolayrsiyle, yanlış görüşler ileri sürmek endişemizden doğmaktadır. Muhakkak ki, iletide bu m 
mi'kaşa edilecek ve o zaman etraflı bir şekilde kendi görüşlerimizi izah fırsatını bulacağız. 

MÜŞAHEDE, TEKLİF VE TEMENNİLER 

Bütçe tasarısının anahatları bölümünde, Dışişleri Bakanlığı 'hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili ol 
bütçesinde yer aldığını ve bunun, 200 milyonluk Dışişleri Bütçesinde 78 milyona baliğ olduğunu ifade et 
nın Dışişleri Bakanlığı ile yakın ilgisini kabul etmekle beraber, Millî Savunma .Bakanlığı Bütçesinde y 
paylarının Dışişleri Bütçesine konulmasının sebebini izah etmek müşküldür. Yaptığım araştırmadan, P 
üyelerinin askerî katılma paylarının, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden ödendiğini öğrenmiş bulun 

Diğer taraftan, bütün katılma paylarının Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde yer alması dolayısiyle bu mad 
baliğ olduğundan, senesi içinde yeteri kadar tahsisat konulmamakta ve bu yüzden ahdî vecibelerimizi ye 
paylarında, (14 180 932) Tl. hk karşılıksız borç bulunmaktadır. 1969 malî yılı katılma paylarının öden 
ödeneğe ihtiyaç görülmektedir. Milletlerarası teşekküller nezdindeki itibarımızın mevzuubahsölduğu göz 
tasfiyesi isabetli olacaktır. 

Dış memleketlerdeki memurların maaşlarına uygulanan ödeme misillerinde uzun yıllardan beri ciddî b 
yatlarının mütlemadiyen yükselmesi karşısında, bilhassa aşağı derecedeki Dışişleri meslek memurlarının 
rım bizzat müşahede etmiş bulunduğumu, 1968 malî yılı Karma Bütçe ve Plân Komisyonu raporunda i 
lif etmiştim. 

Cüzi de olsa, bir 'emsali ayarlaması yapıl ab ilmesi içlin 1968 malî yıllından beri Dışişleri Bakanlığınca sa 
namadığı anlaşılmaktadır. Bu ayarlamanın, dış kuruluş aylıklarına âzami 5 milyon liralık bir ilâve yapı 

Bilhassa dış teşkilâtta çalışan memurlarımıza asgari bir hayat seviyesi temin edilmediği takdirde, hizm 
vinin yerine getirilemiycceğini ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Keza, 1968 malî yılı Karma Bütçe Plân Komisyonu raporunda, geçici görevle yurt dışına gönderil 
olanlara, günde 17 dolar; daha yüksek derecede kil ere, günde 21 dolar yolluk tahakkuk ettirildiğini, hale 
otel parasının ödenebileceğini beyan ve bu duruma bir son verilmesini teklif etmiştik. Şimdiye kadar, b 
mıştır. 
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1969 bütçe yılından itibaren, dış memleketlerdeki bina yapım ve onarımları için gereken ödenek, evvelâ Dışişle 
makta, ibilâhara" Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılmaktadır. 

Ancak, Bayındırlık Bakanlığınca dış tediyelerin yapılmasında karşılaşılan güçlükler dolayısiyle, onarımların sü 
tadır. Bu itibarla, büyük onarımlara ait ödeneğin Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde muhafaza edilmesi ve konunun B 
reken yürütülmesi doğru olacaktır. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Böl um Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Dış kuruluş aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

12 000 

12 000 

47 200 135 

5 949 240 
41 250 894 

84 202 161 

ÜCRETLER Kesim toplamı 
HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 22 900 790) 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİ 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 
12.262 Merkez teşkilatı sözleşmeli personel ücreti1 

12.280 İşçi ücretleri 

24 033 802 

3 159 000 
19 500 000 

1 279 800 

1 
1 

95 000 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

12 000 

47 114 429 

5 863 534 
41 250 894 

1 

24 310 532 

3 400 790 
19 500 000 

1 309 740 

1 
1 

100 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

ÇOCUK ZAMLARI 

2 865 154 SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

ÇOCUK ZAMLARI 
12.311 Çocuk zammı 35 000 
12.312 Dış kuruluş çocuk zammı 

(Çocuk zamları toplamı : 85 000) 
DOĞUM YARDIMLARI 

50 000 

12.321 Doğum yardımı 5 000 
12.322 Dış kuruluş doğum yardımı 

(Doğum yardımları toplamı : 10 000) 
ÖLÜM YARDIMLARI 

5 000 

12.331 ölüm yardımı 10 000 
12.332 Dış kuruluş ölüm yardımı 

(ölüm yardımları toplamı : 20 000) 
TEDAVİ GİDERLERİ 

10 000 

12.341 Tedavi ve cenaze giderleri 60 000 
12.342 Dış kuruluş tedavi giderleri 

(Tedavi giderleri toplamı : 500 000) 
200 000 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 1 132 052 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 158 102 
12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri çeşitli 

sosyal yardımları 1 200 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 35 000 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.412 Basımevi fazla çalışma ücreti 

20 000 
15 000 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 958 587 

35 000 
50 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

200 000 
300 000 

1 940 000 

160 153 

1 243 434 

120 000 

100 000 
20 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.740 Konut ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/• - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli1 görev yollukları 
12.813 Geçici' görev yoMuğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

DÎĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi' yollukları toplamı : 118 070) 

II - Yurt dı§ı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.852 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı 

yolculuk giderleri 
(Maliye Bakanı bu ödeneği' yeteri kadar 
artırmaya yetkilidir.) 

12-853 . Yurt dışı geçici görev yolluğu 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

8 000 8 000 

56 000 66 000 

6 000 
50 000 

10 004 070 

4 750 
38 000 

4 750 

570 

66 000 

6 000 
60 000 

10 623 070 

4 750 
88 000 

24 750 

570 

3 800 000 4 050 000 

712 500 750 000 

3 111 250 3 250 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici1 görev yolluğu 190 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 2 137 500 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 4 750 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 10 505 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 2 961 150 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 193 800 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

1 083 750 

142 500 
190 000 
237 500 
213 750 
190 000 
66 500 
28 500 

33 250 
19 000 
133 000 
3 800 
4 750 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

35 000 
22 500 
140 000 
4 000 
5 000 

200 000 
2 250 000 

5 000 

3 368 000 

1 214 500 

150 000 
240 000 
250 000 
225 000 
240 000 
74 500 
35 000 

206 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme a'raçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HtZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

1 446 850 

1 197 000 
237 500 
9 500 
2 850 

1 745 000 

1 457 000 
275 000 
10 000 
3 000 

194 750 145 000 

23 750 25 000 

114 000 

57 000 

120 000 

57 000 

94 051 

3 800 4 000 

19 000 20 000 

9 500 10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.Ş42 7126 sayılı Karnına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE ÎLGÎLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

EĞITÎM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Bnrs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Dış kuruluşlar giderleri 
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 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

9 500 10 000 

23 750 20 000 

47 501 100 001 

47 500 " 100 000 
1 1 

20 021 250 22 475 000 

20 021 250 22 275 000 

7 125 000 
2 470 000 
617 500 

6 175 000 
356 250 

2 945 000 
190 000 

8 125 000 
2 700 000 
750 000 

6 800 000 
400 000 

3 300 000 
200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

FAHRÎ KONSOLOSLUKLAR GİDER
LERİ 

15.821 Özel kanunları gereğince ödenecek î-ılıs-î 
konsolosiluklai" aidat ve giderleri' 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
1(5.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alnın vo giderler 

(Basımevi giderleri toplamı : 30 000) 

MİKROFİLM MERKEZİ GİDERLERİ 
16.136 Malzeme alım ve giderleri 
16.139 Diğer alım ve giderler 

(Mikrofilm merkezi giderleri toplamı : 
75 000) 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri 
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1969 ödeneği Hüküm ete e is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

142 500 200 000 

31 917 390 

92 625 105 000 

14 250 20 000 
7 125 10.000 

47 500 50 000 
23 750 25 000 

237 500 200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ULUSLAR AK ASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 24 016 002 

10.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 47 500 
10.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 28 500 
10.430 Uluslararası öğrenci ve stajyer mübadele

leri ve teknik yardım giderleri 142 500 
] 6.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komis

yonlar her türlü giderleri 47 500 
10.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını 

koruma ve tanıtma giderleri 23 750 000 
(Bu maddede mevcut ödeneğe bunun se
kiz misline kadar ilâve yapmaya Maliye 
Bakam yetkilidir.) 

10.400 Daimî sekreterlikler giderleri 1 
10.470 Himayenin gerektirdiği giderler 1 

ANLAŞMALAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 2 820 313 

10.491 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramı giderleri 635 313 

10.492 Birleşmiş Milletler teknik yardım idaresi 
Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî gi
derleri 399 000 

10.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması giderleri 285 000 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

24 083 502 

47 500 

38 500 

200 000 

47 500 

23 750 000 

3 094 375 

674 375 

460 000 

300 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

16.494 İttifak ve diğer anlaşmaların gerektirdiği 
giderler 

16.495 Bölgesel Kalkınma İşbirliği giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 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 
16.747 Yiyecek alım ve giderleri 

(Yabancı konuklar köşkü giderleri top
lamı : 342 500) 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Merkez ve dış kuruluş bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onaTimı 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

66 500 60 000 
1 434 500 1 600 000 

4 166 700 4 702 500 

19 000 25 000 
3 800 000 4 300 000 

28 500 35 000 

285 000 300 000 
5 700 7 500 
28 500 35 000 

584 250 620 000 

570 000 
14 250 

600 000 
20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin eesidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

11.000 

12.000 

18.000 
14.000 
15.000 
1(5.000 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GI DERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

12 000 

84 202 161 

2 901 150 

94 051 

20 021 250 

81 917 890 

12 000 

86 200 618 

8 868 000 

144 001 

22 475 000 

82 805 877 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 139 208 002 145 004 9Î 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 

940 000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 

940 000 

0 
21.612 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 

800 000 
140 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 500 000 

HİZMET SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 500 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 2 475 000 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 2 475 000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 300 000 

23.612 Taşıt alımları 300 000 
23.630 Haberleşme tesisleri 1 875 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

95 000 

700 001 

200 000 
1 

500 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 940 000 95 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 500 000 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 2 475 000 700 001 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 3 915 000 795 001 
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Bölüm Madde 

— 4S4 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplanıl Madde Bö 
Lira Lira L'.ra 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIH ALMALAR 

32.100 Bina ve arsa satmalından 5 900 000 
* 

32.200 ])rs memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
büyük onarımlar 11 000 000 

2 100 000 

1 500 000 
600 000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VB TAŞIT ALIM
LARI VB ONARIMLARI Kesim toplamı 

32.910 Makimi ve teehizat alımları ve onarımları 
32.920 Taşıt .satmalına ve deş t i r i l in esi' 

11 - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
3,4.510 Yardım ve ödüne verme 350 000 

19 000 000 

31 248 004 

3 850 000 

4 000 000 

2 150 000 

1 500 000 
050 000 

750 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 30 898 004 41 950 319 

34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 29 800 000 40 845 315 
34.731 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdare?* 

Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî gi
derleri 1 1 

34.732 OENTTO çok taraflı teknik işbirliği fonu
na iştirak payı 300 000 225 000 

34.733 CENTO çok taraflı teknik komisyonuna 
iştirak payı 1 1 

34.734 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması Sekreteryası giderlerine işti
rak payı 1 1 

34.735 İtti'fak anlaşmalarının gerektirdiği her 
türlü giderler 1 1 

34.736 Bölgesel Kalkınma İşbirliği giderleri 798 000 ' 880 000 

SOSYAL TRANSFERLER 2 000 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂB^AT VE 
YARDIMLAR 

35.636 168 sayılı Kamunun- gerektirdiği giderler 1 900 000 2 092 073 

2 212 073 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma 
Sandığına yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

100 000 120 000 

800 000 

800 000 800 000 

400 000 
800 000 400 000 

19 000 000 
31 248 004 

2 000 000 
800 000 

53 048 004 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Yüksek komisyonları adına; 1970 malî yılı Maliye Bakanlığı gider bütçesi teklifi ile gelir bütçes 
diğimiz incelemelerin sonuçları, uyulması gelenek halini almış bulunan formül esasları dairesinde ve 
dâhilinde arz edilmiş bulunmaktadır. 

'Bilindiği üzere; bugünün dünyasalda ekonominin rolü ve milletlerin hayatında ekonominin önemi öyl 
nin ısiyasi, ırkî v. s. tasnifleri yerine) iktisaden kalkınma derecelerine göre tasnif olunmaya başlamışl 
gelişme halinde) ve iktisaden geri kalmış ülkeler tasnifi ve terimleri yaygın surette kullanılan tasnif 

Öte yandan; iktisaden az gelişmiş veya geri kalmış memleketlerin başlıca hedeflerini biran önce kalk 
ğilse onlarla aralarındaki mesafenin daha da açılmasına imkân vermemek teşkil etmektedir. Söz konu 
ların ve dış kaynakların âzami şekilde istismarı ve en etkili yerde ve zamanında, en uygun tarzda kul 

Türk kamu teşkilâtı içinde de bu aracı kullanan başlıca icrai kuruluş Maliye Bakanlığıdır. 
Evvelki yıllar raporlarında açıklandığı gibi, Maliye Bakanlığı ve personeli; gittikçe nispî yeterliliği 

derecede tatmin olunmamış bulunmasına rağmen bu görevini başarı ile yürütmektedir. 

1. Maliye Bakanlığı merkez kuruluşuna dâhil bâzı dairelerle bunların faaliyetlerine ilişkin izahat 

1. MALİYE TETKİK KUEULU : 
Maliye Bakanlığının teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 29 Mayıs 1931 tarihli ve 2996 sayılı Kanunu 

Tetkik Kurulunun vazifeleri «Varidat ve masarif ata ve bakanlıkça ifa edilen sair işlere mütaallik olarak 
nizamname projeleri ile kanun ve nizamnamelere ait talimatname ve izahnamelcri tetkik ederek müta 
bikattaki seyrini takip ile müfredatlı istatistikler tanzim ettirmek ve bunlara müsteniden tatbikat safah 
neticelerini Bakanlık Yüksek Makamına bildirmek, kanunların ıslaha muhtaç cihetleri hakkında tekliflerd 
mütalâa beyanı için Maliye Bakanlığına gelen kanun ve nizamname projelerinden bakanlıkça tevdi oluna 
bancı memleketlerde malî mevzulara dair yapılan resmî ve hususi neşriyatı ve kanuni mevzuatı takip ve 
na bildirmek ve bakanlıkça tevdi olunacak sair işleri yapmaktır.» 

Ancak aşağıda belirtileceği gibi kurulun fonksiyonları ve görevleri, yapısal bir değişme halindedir. 
Maliye Tetkik Kurulu 1 başkan, 6 üye, 3 uzman, 3 raportör, 1 neşriyat müdürü, 6 mütercim, 

pane şefi, 2 memur ve 3 daktilograftan müteşekkildir. Bunlara ilâveten kurulda (D) cetveli ile alman 
edilen üç ücretli kadrosu 'bulunmaktadır. 
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Kurulun 1969 yılı çalışmaları : 
Program - performas bütçe kavramı bakımından kanunla ve Bakanlık Makamınca verilen görevler «Araştırma ve 

lunmaktadır. 
Kurulun sorumluluğu altında yürütülen araştırma ve inceleme programı (1969 yılı faaliyetleri) halen 7 faaliye 
Söz konusu faaliyetler sırasiyle : 
1. Üst yönetim, 
2. İdare, özlük ve yazı işleri, 
3. İstatistik işleri, 
4. Konjonktür izlenmesi, 
5. Bütçe tasarısı ile birlikte T. B. M. M. ne sunulan yıllık ekonomik rapor, 
6. Maliye tarihi, 
7. Yayın işleri ve kitaplık. 
Programın yürütülmesi, idaresi ve koordinasyon hizmetleri üst yönetim faaliyetini kapsamına almaktadır. Kurul 

rütmekle sorumludurlar. 
İdare, özlük ve yazı işleri, programa ait idari işleri, personelle ilgili özlük işlerini ve yazışma hizmetlerini kap 
1969 yılında Kurula gelen giden evrak miktarı : 

Gelen Griden 

1 480 ' 1 530 

İstatistik İşleri Konjonktür Servisince kullanılacak istatistikî verileri toplamaktır. İstatistikî veriler muntazam 
lara kaydedilmekte veya diğer şekillerde muhafaza olunmaktadır. 

Kartların taallûk ettikleri konular ve sayılan aşağıda verilmiştir. 

G-rup adı Kart adedi 

Kamu maliyesi 22 
Para ve kredi 85 
Fiyat 9 
Üretim 28 
S^tış 36 
Stok 19 
Sair 37 

236 
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Konjonktür izlenmesi Türkiye'nin ekonomik durumunun tahlili ve kışa vâdedeki gelişiminin tahmini hu 
maktadır. Bu konudaki çalışmalar Kurulun Konjonktür ve Previzyon Şubesince yürütülmektedir. 

İki yıldan beri bütçe tasarısı ile birlikte T. B. M. M. sunulan yiillık ekonomik rapor da esas itibari 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 1970 malî yılı Bütçe 'tasarısı ile birlikte sunulan «Yıllık Ekonomik 

metin kısmı haricinde çizelgeler ve ek istatistik tabloları da ihtiva etmektedir. 
Maliye tarihî çalışmaları ise geçmiş'teki uygulamaların halen yapılmakta olan ve gelecekte yapılabil 

lerinin olumlu bir sonuca ulaşmasına yardımcı olacağı dikkat nazarına alınarak; Türkiye'nin maliye tarih 
maktadır. Söz konusu araştırma ile ilgili olarak, halen, 1920 -1938 devresine ait dokümanların tesbitine ç 

Malî konulara ilişkin yerli ve yabancı yayınları izlemek; araştırma ve inceleme yapılmak amacı ile 
abone olmak; malî ve ekonomik konulara ilişkin telif ve tercüme makaleleri, etütleri ve istatistikî verile 
yın işleri faaliyetleri kapsamına ıgirnrektedir. 

19169 yılında Maliye Bülteni muhteva; şekil ve hacım yönünden büyük ölçüde değiştirilerek yayınlan 
Aynı yıl içinde, malî ve ekonomik konularla ilgili 8 aded kitabın bastırılması programlanmış, bunlar 

baskı safhasına gelmiştir. 
1969 yılı içinde Bakanlık Kitaplığına bir kısmı bedeli mukabili <olmak üzere diğer kısmı da bedelsi 

Fransızca, 98 adedi İngilizce ve 6 adedi de Almanca olmak üzere cem'an 557 aded kitap girmiştir. B 
mı günlük, bir kısmı haftalık, bir kısmı da iki aylık ve yıllık olmak üzere 50 adedi Türkçe, 42 adedi 
de Almanca :olan 138 aded mecmua ve 12 aded gazete gelmektedir. 

Yeniden düzenleme çalışmaları (Re-organizasyon) 
Yeniden düzenleme ile ilgili .çalışmalar Tetkik Kurulu Başkanının riyasetinde özel bir komisyon 

kanı devamlı olarak bâzı diğer Kurul mensupları ise geçici olarak !bu komisyonun çalışmalarına iştira 
misyonun »bütün idari faaliyetleri (yazışma, dosya, baskı, dağıtım v. s.) Kurulca yürütülmektedir. 

2 — TEFTİŞ KURULU : 
Genel olarak Maliye Bakanı adına Maliye Müfettiş Kurulunca yürütülen «Malî Denetim» programı a 

tadır. 
a)î Genel bütçeye dâhil veya katma bütıçe veya il'özel idare ve belediye bütçeleri gibi özel ve ma 

seseleri, 
b) İktisadi Devlet Teşekküllerinden sermaye sinin tamamı Devlete aidolanları, 
c) İmtiyazlı şirketlerle; sermayesinde Devle tin iştiraki olan müesseseleri, 
d ) Bütün dernekleri ve özellikle Devletten malî yardım görenleri, malî yönden teftiş etmek, 
e) Vergi Usul Kanunu gereğince vergi incelemelerinde bulunmak, 
f) Bankalar Kanunu gereğince banlkaların denetimiyle ilgili görevleri yerine getirmek, _ 
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g) Türk Parasının kıymetini Koruma Kanun, Karar ve tebliğlerine göre incelemelere girişmek, 
h) Bunların dışında özel kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla kendilerine verilen sa ir görevleri yerine g 
Devlete ait bütün malî işlerin doğrudan doğruya Ma'liye Bakanına bağlı ve geniş yetkilere sahip bir kuru 

tiş ve kontrolü amaciyle ilk defa 1879 yılmd a kurulmuş bulunan Maliye Teftiş Kurulu b irçok aşamalar g 
Denetim» programında yer alan faaliyet ve gö r evi eri daimî bir gelişme ve büyüme trendin e sahibolm ustur. 

Kurulun çalışmalarında, klâsik teftiş başlığı altında yer alabilecek olan genel, katma ve özel bütçeli idar 
küllerinin ve benzeri kuruluşların malî yönden teftişi görevi önemini hiçbir zaman kaybetmemiş se de, so 
kalkınma1 dönemine girildikten sonra, olayların malî ve ekonomik yönlerinin ve nedenlerinin analizi ile malî ka 
tan kaynakların daha iyi ve fazla hizmet sağlamak üzere en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amac 
ların düzeltilmesi yönündeki reform ve yeniden düz'enleme çalışmalarına (Vergi Reformu, Persıonel Reformu, İkt 
yeniden düzenlenmesi, vergi dairelerinin organizasyonu, Maliye Bakanlığının genel organizasyonu, bütçe refor 
görevleri daha geniş olarak yer almış bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Organizasyon ve Metot Ünitesi görevleri de Teftiş Kurulunca yürütülmektedir. Bu ünitenin 
rıda saydıklarımız dışında yüklediği görevler yıldan yıla artış eğilimi göstermektedir. 

Halen Teftiş Kurulunun kanuni kadrosu, Teftiş Kurulu Başkanı dâhil 96 müfettiştir. Kurulda fiilen 91 mü 
5 müfettişlik kadrosu münhal bulunmaktadır. Ancak Kurulun klâsik teftişle ilgili görevlerini aksatmaden, plâ 
malî ve ekonomik analiz, reform ve yeniden düzenleme ile ilgili çalışmalara daha geniş ve verimli katkıda 
kadronun gereken miktara çıkarılması gerekmektedir. Teftiş Kurulu kadrosunun gelişimindeki aşamaları gös 
rodaki artışın gerekçesi olarak iteri sürülebibilir. Nitekim 1935 yılında 75 olan müfettiş kadrosu son olarak 1 
% 28 bir artışla 9'6 ya çıkarılmıştır. Kurulun iş hacmındaki artışla müfettiş kadrosundaki art ış karşılaştırıldığ 
iş durumuna göre yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. 

Maliye Teftiş Kurulunun son yıllardaki çalışmalarına ait bâzı bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Rapor sayıları : 
Yıllar Düzenlenen rapor sayısı 

1966 741 
1967 595 
1968 655 

Ancak salt raıpor sayısı Teftiş Kurulunun çalışmaları konusunda yeterli bir bilgi değildir. Daha önce de 
rulunun çalışmaları son yıllarda daha faala plânlı kalkınmanın gereklerine uygun olacak reform ve yeniden d 
kıda bulunma yönünde gelişmiştir. Bu çalışmaların rakamlarla anlamlı bir şekilde gösterilmesi ise mümkün değildi 
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3 — HESAP UZMANLARİ KURULU : 
Hesap uzmanlarının kadrosu, 1968 yılında yapılan s'on değişiklikle şimdilik yeterli bir seviyeyc u 
Hesap Uzmanları Kurulunun kadrolarında yapılan artırmalara paralel olarak mevcutlar artır 

1964 yılında (49), 1965 yılında (16), 1966 yılında (17), 1967 yılında (9), 1968 yılında (23), 1969 yılı 
Uzmanlığı meslekine katılmıştır. 

Buna karşılık (89) kişi Kuruldan çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. 
Hesap uzmanları kadrolarının böylece genişletilmesinin verimli sonuçları müşahede edilmiştir. 

bulunduğu, uyardığı mükelleflerinin sayısı 19 63, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıl ta rında yü 
Bilindiği gibi; Hesap Uzmanları Kurulunun kuruluş amacı, Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan 

mek ve yürütmek, bu konuda plân ve programlar hazırlamak, her türlü vergi konularına1 ve bunla 
araştırma ve etütler hazırlamak, Maliye Bakanının isteği üzerine iktisat, maliye, işletmecilik ve m 
araştırma ve etütler yapmaktır. 

Hesap Uzmanları Kurulu, bu amacına! ulaşabilmek için her yıl çalışma plânları hazıriıya rak bu 
da da bu çalışma sonuçlarını bir raporlaı Maliye Bakanına sunmaktadır. 

Vergi incelem'eleri konusunda yapılan çalışmaların hedefi : 
a) Müessir ve çok sayıda inceleme yapmak; 
b) Geniş mükellef zümresiylc temas sağlamak; 
c) Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmektir. 
Vergi incelemeleri dışında kalan konularda yapılan çalışmaların hedefi ise, 
a) Maliye Bakanınca gerekli görülen her türlü inceleme ve araştırmaları yapmak, etüt ve tasarı 

şındaki komisyonlara katılmak; 
b) Çalışmalar sırasında rastlanacak malî hükümlerle bunların uygulanmasında, düzeltilmesi, değ 

lecek hususlara1 dair gözlem ve görüşlerini bildirmek; 
c) verilecek soruşturma ve bilirkişilik görevlerini yapmak; 
id) Hesap Uzman Muavinlerinin Vergi Hukuku, Mu'hasetoe, Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemieisi 

malarını sağlamak, kişiliklerini meslekin gerektirdiği özel ve üstün moral niteliklerine göre geliştirmek, ilm 
zandırmak ve yabancı dil bilgilerini olgunlaştırmak; 

e) Bakanlıkça lüzum görüleeJck görevlilere vergi kanunlarını ve uygu!almalarını açıklamak meslekî 
f)' Mjüke'lleflerin, vergi kanunları ve bunların uygulamaları hakkında dalha fazla bilgi edinmelerini 
Kurulda tutulan istatistiklere göre, 1964 - 1969 devresinde yapılan bu çalışmaların sonuçlarını rakka 

künldür. Kl^öfl ,yilı rakamları 10 aylık sonuçları gölstermektedir.) 
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Vergi incelemeleri : 
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Beyanname Diğer Sair İncelenen Bulunan 
Yıllar inceli em eleri incelemeleri işler matrah fark 

1964 6 804 45 507 2 968 1 039 317 848 342 !&2 684 
1905 6 562 43 494 6 193 734 893 668 344 799 457 
i 966 7 456 14 533 6 742 Ül 199 022 '219 659 074 303 
1967 7 812 40 310 6 349 2 342 839 4-51 «41 514 544 
1968 7 903 18 274 4 708 3 203 991 513 735 219 544 
1969 6 393 13 420 3 6İİ 2 316 234 901 902 265 159 

!>u incelemelerden de şöyle bir sonuç çıkmaktadır. 
4964 

Hesap uzmanı başına düşen inceleme adedi 
Hesap uzmanı başına düşen matrah 
Hesap uzmanı başına düşen matrah farkı 

Ver&i dışı çalışmalar 

1965 1966 1967 .968 !909 

129 118 104 138 153 
0 007 617 4 348 893 5 425 625 13 464 594 19 fS7 '669 13, 78 
1 808 628 1 894 502 3, 019 201 3 686 865 4 299 529 5 72 

1964 1966 1967 4968 1969 

Tasarı vie etütler 
Vergi İd ısı teknik incelemeler 
Bilgi ve istatistik incelemeleri 
Ekonomik ve malî (incelemeler 
Özel incelemeler 

70 71 58 2 — — 
102 90 77 72 104 77 
52 48 47 53 83 88 
71 112 83 53 45 86 
151 157 172 44 199 171 

4. BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU : 
Bankaların bankalar yeminli murakıpları tarafından murakabesi 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kamunu ile başlam 

lar kanunlarına müsteniden devam edegelmiştir, 7129 sayılı Kanunla murakıpların yetkileri genişi efil irken, murakı 
meslekî yetişmeye önem verilmiş ve meslek mensupları Bakanlık makamına bağlı bir kurul hal i ıde teşıkilâtlaındırılımı 

Kurulun kadro sayısı 29 dur. Başkanı ve murakıplar' için 24, murakıp muavinleri için 5 kadro mevcuttur. Halen, 
3 yet/kili murafkıp muavini vardır. 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevi, Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili büküm 
îştinaMeri nezdinıde murakabe ve bankalarla iştiraklerinin malî bünyelerini tahlil etmek suretiyle denetim raporları d 
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zuat ile ilgili olarak 'mütalâa vermek, tekliflerde bulunmak, banka, para ve kredi sorunları ile ilgili etüt 
lemleri ifa eltlmektir. Bankalar Kanunu dışımda, ödünıç para verme işleri, Türk parası kıymetini koruma, 
zuatı, Dış ticaret rejimi ile Kalkınma Plânı ve yıllık programlara müstenit kararlar başlıca denetim kıoo 

Banka merkez ve şubelerinde yapılan mevzuat murakabesi ve malî bünye incelemeleri dışında muhtel 
ğişik konularda müteferrik incelemelerle yurt içinde ve yalbancı memleketlerde etüdler yapılmakta vergi 

iSom üç yılda yapılan ve 1969 programında öngörülenlerle sonradan bu programa dâhil edilen mevzu 
sulbe itibariyle sayısı şu şekildedir. 

CMetvlzııalt muraJkaJbesi 
Banika 

Genel MJd. Malî bünye 
Yıl ve ışube Şube banka 

1966 215 1 3 1 2 
1967 8 49 6 
1968 18 33 12 
1969 15 18 - 20 15 

'Bu malî bünye ve mevzuat incelemeleri dışında 1969 programına göre, yapılan ve yapılmakta olan ihba 
yısı ise 11 dir. 

Ayrıoa tasfiye halindeki bankalardan 7 tanesinin tasfiye işletimleri 1965 - 1968 yıllarında incelenmiş 
Belirtilen kurul çalışmaları sonunda düzenlenen rapor sayısı aşağıda gösterilmiştir. 
Belirtilen kurul çalışmaları sonunda düzenlenen rapor sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

Çalışma Mevzuat 
günü genel Malî İhbar ve Vergi 

Yıl sayısı (1) inceleme bünye müteferrik konuları Etü 

1965 4 475 56 7 18 5 6 
1966 5 038 20 10 29 7 7 
1967 5 979 49 6 25 o o 13 
1968 6 025 37 12 17 10 12 
1969 3 396 15 10 10 2 3 

(1) Yetkisiz murakıp muavinleri hariç tutulduğu taJıdirde çalışma günü sır asiyle 3 914, 3 451, 4 312 
(2) 1969 rakamları program yılının 8 ayını kapsamakta olup, bu yılda büyük ünitelerde ekip halinde 

sında bir ^miktar azalış olacaktır. 
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Bankalar ve mevzuatla ilgili olarak; 1965 yılında 25, 1966 da 59, 1967 de 43, 1968 de 49 ve 1969 da 66 mütalâa v 
Gelişme ve ihtiyaç : 
T. Bankalar Birliği yayınlarına göre, T.C. Merkez Bankası dışındaki bütün bankaları kapsıyan gelişmeler şu şekilde 

1964 1965 1966 1967 196 

1. Banka sayısı 
Özel kanunla kurulanlar (Dev
let Y.B. hariç, İller B. dâhil) 
Millî ve mahallî B. 

Yabancı bankalar 
Kalkınma ve Y.B. (13.Y.B. dâhil) 

2. Şube sayısı 
Özel kanunla kurulanlar 
Millî ve mahallî B. 
Yabancı bankalar 
Kalkınma ve Y.B. 

3. Mevduat (000 Tl.) 
Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Tasarruf mevduatı 
Bankalar mevduatı 

4. Mevduat hesabı sayısı 
Ticari 
Tasarruf 

5. ;Krediler (000 Tl.) 
Ticari krediler 
Zirai krediler 
İpotek K. krediler 
Meslekî krediler 
Kalkınma ve yatırım K. 

6. (Bankaların iştirakleri ve malî 
plasmanları 

) 

48 

11 
29 
5 
o O 

48 

11 
29 
5 
o o 

46 

11 
27 
5 
o o 

46 

11 
27 
5 
o 
O 

1 896 1 968 2 045 2 210 2 
957 
868 
68 
3 

994 
903 
68 
3 

1 043 
931 
68 
o 

1 
1 
120 
019 
68 
o 

1 
1 

12 310 688 15 201 823 18 989 756 21 715 635 26 962 
2 071 258 2 048 122 2 233 068 2 643 851 2 958 
2 420 528 2 914 607 3 640 780 4 034 954 5 442 
7 518 046 9 821 932 12 610 565 14 344 210 17 712 
300 856 417 162 505 343 692 620 848 

5 332 681 5 976 336 6 720 965 7 543 989 8 791 
191 672 205 278 224 860 254 218 288 

5 088 821 5 718 126 6 720 965 7 226 966 8 434 
20 282 765 24 469 454 30 819 151 36 827 551 41 735 
9 418 383 12 745 391 16 389 027 19 805 705 21 066 
3 011 813 3 231 396 4 570 101 5 598 338 7 450 
1 651 117 1 812 639 1 953 254 2 066 668 2 174 
246 675 312 372 426 728 585 334 777 

5 954 777 6 367 656 7 480 041 8 771 506 10 267 

2 776 618 o O 088 857 o o 382 769 o û 641 848 4 483 

Not : 499 sayılı Kanuna göre, yurt dışındaki işçilere açılan ikraz hesapları kredilere dahildir. 
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Görüldüğü üzere, banka sayısında bir artış olmamakla beraber, şube sayısı ile mevduat ve plasma 
kubulmaktadı r. 

Bu gelişmeler ve artan iş hacmi yanında, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 1970 yılı programı, ma 
birler öngörmekte ve bu kurula yapılmak.a. eh.i: Hükümet denetiminin uyarma ve düzenleme anıaciyle 
görevini vermiş bulunmaktadır. 

Yukarda belirtildiği üzere, yapılan mevzuat ve malî bünye incelemeleri ve etüt çalışmaları ile gerekl 
düzenleme çalışmaları esasen bir ölçüde yapılagcl inektedir. x\neak, daha i'azla murakabe yapılması, bâzı y 
yılda bir veya iki yılda bir defa denetlenebilmesi, banka ve kredi sistemiyle ilgili etütlerin yoğunlaştırılm 
lığı yüzünden bankalararası fona 306 milyon külfet yüklemiş olan banka tasfiyesine meydan verilmemesi 
yetiştirilmesine imkân verecek şekilde artırılmasına ve bu suretle denetim etkenliğinin sağlanmasına bağ 

5. BÜTÇE REFORMU, İDAREDE RASYONELİ/EŞTİRME VE DEVLET PERSONEL REJİMİ K 
Maliye Bakanlığının; Türk bütçe sistemini modern tekniklerin uygulanabileceği bir hale getirmek, 

metinde müşahhas çalışmalar yapmak ve devlet personel rejimini şartlara uygun bir hale getirmek ga 
le Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye millî gelirinin dörtte birine yakın bir kısmının ifadesi olması hasebiyle, millî ekonomi ve s 
rit faktörle kıyaslanamayacak kadar büyük tesirleri olan devlet bütçesinin hazırlanma, tetkik, mü 
bağlıyan program - bütçe sistemini getirmeyi öngörmek suretiyle kamu harcamalarının müessiri yetini a 
maları ileri bir safhaya gelmiş durumdadır. Geçen yıl dört bakanlık için hazırlanmış olan program bü 
bütçeli kuruluşlara teşmil edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle bütün daireler, hizmet programlarını esas a 
edinmişlerdir. 

Önümüzdeki devrede bu çalışmaların, cari harcamalar dışındaki giderlere de teşmil edilmek suretiyle 
nın memleketin ekonomik kalkınması ve sosyal refah bakımından ifade ettikleri mâna ile bunların m 
şileceği ve elde edilen sonuçların bütçe tetkiklerine esas alınacağı ifade edilmiştir. 

1971 malî yılı bütçesi için yapılacak olan bu çalışmaların semerelerinden faydalanılabilmesi için şi 
katma bütçeli kuruluşların bütçelerini en geç Ağustos ayı içinde hazırlıyarak Maliye Bakanlığına g 
de yıllık programların bu tarihe kadar belli olması gerekmektedir. Bütçe tasarısının T. B. M. M. ne tak 
liye Bakanlığına verilecek bütçelerin ciddî bir surette tetkik ve tahliline zaman faktörü imkân vermiyece 
lamını yitirecektir. 

Gayeleri aynı olmak bakımından bütçe reformundan ayrı mütalâa edilmesine imkân olnııyan idaren 
ki yıl verimli çalışmalar yapılması tasarlanmaktadır. Bu cümleden olarak, ileride kurulması düşünülen K 
üzere teşkil edilen ünitenin 1970 yılı çalışma programına dâhil edilmesi teklif edilecek konulardan bâzıla 
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657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulallamamasından mütevellit boşluğu doldurmak üzere geçen yıl yap 
nusu hükümlerin muayyen esaslarla yürürlüğe konmasını sağlamak bakımından ileri bir noktaya erişmiş bulunuyord 
da ileri götürmek ve 1970 yılında kesin bir neticeye bağlıyarak T. B. M. M. ne sunmak amaciyle faaliyet devam etm 

6. — DEVLET MUHASEBESİ, SAYMANLIK KURULUŞLARI, DÖNER SERMAYELERİ VE BENZERİ KONUL 
LER : 

Muhasebei Umumiye Kanunu : 
Maliye Bakanlığınca ele alınıp gerçekleştirilmesi yolunda çalışılan önemli konulardan biri de Genel Muhasebe k 

gibi bu kanun malî idarenin fonksiyonunu tesbit eden bir anakanun niteliğini haizdir. Devletin her çeşit varlıkları 
netimine ait temel kurallar Genel Muhasebe kanunlarında yer almaktadır. Devletin gelirlerine ve harcama usulleri 
Hazinesinin kuruluş ve işlemesine ait kurallar bu kanunda tesbit edilmektedir. 

Halen memleketimizde yukarda sözü edilen konuların bir kısmını içine alan Muhasebei Umumiye Kanunu uygu 
Umumiye Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiş ve muhtelif tarihlerde yapılan değişikliklerle 42 yıldan beri uygula 

Aradan hayli uzun bir zaman geçtiği ve bu zaman zarfında yurdumuzun sosyal ve ekonomik bünye ve şartlarınd 
göz önünde bulundurulursa yürürlükteki kanunun günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunduğu meydana çıka 

Gerçekten yurdumuzda idari faaliyetler, özellikle son yıllarda her yöııiyle önemli bir değişme ve gelişme içine g 
ekonomik ve sosyal kalkınma döneminde kamu harcamalarının özellikle yatırım harcamalarının etkili bir tarzda yö 
hükümlerinin mevcudolması gereklidir. Kamu harcamalarında sürat, formalitelerde basitlik, sorumluluklarda açıklık b 

İşte yürürlükteki Muhasebei Umumiye Kanunu bütün bu sözü edilen konularda ihtiyaçları karşılamaktan uzak 
Bu konuda evvelce hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş bulunan Genel Muhasebe kanunu tasarıs 

şamamıştır. 
Bu defa, çağdaş Devletin malî yönetim alanındaki hukukî esaslara olan ihtiyaçları ve malî idare alanında ve b 

rinde gerçekleştirilmesi düşünülen muhtelif reform çalışmalarının icapları da dikkate alınarak tasarının yeniden h 
lara başlanıldığı anlaşılmaktadır. 

Döner sermayeler kanun tasarısı : 
Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta olan başka bir kanun tasarısı da döner sermayelere ilişkin bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi döner sermaye konusu esas itibariyle bütçe uygulamalarının ticari ve sınai faaliyetlere doğru ge 

maktadır. 
İlkin Muhasebei Umumiye Kanunu, sonradan yürürlüğe konulan çeşitli özel kanunlarla memleketimizde çok say 

faaliyete geçirilmiş ve halen bunların sayısı genel ve katma bütçelere bağlı kuruluşlar olarak binin üzerine yükse 
edilmiş olan nominal sermaye tutarı toplam olarak (3 316 285 740) lira ve ödenmiş sermaye tutarı da (2 466 735 1 
tadır. 

Bu tutardaki önemli hacimde bir Devlet kapitalini işleten kuruluşların yönetim ve denetimi genel bir düzene alın 
lanmış değildir. 
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Bu ve buna benzer çeşitli aksaklıklar inceleme ve araştırma konusu yapılmış ve çeşitli kuruluşların fa 
toplamak amacı ile bir döner sermayeli kuruluşlar kanunu tasarısı hazırlanmıştır. 

Devlet muhasebesini ve saymanlık ünitelerini geliştirme çalışmaları : 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Servisince yönetilen başka bir önemli çalışma da halen uygulanmakta o 

nin geliştirilmesine yönelmiş bulunmaktadır. Takdir buyurulacağı gibi muhasebenin fonksiyonu çeşitli m 
larının derlenmesine ve hazırlanacak çeşitli tabloların değerlenmesine ilişkindir. Muhasebenin bu fonksiy 
kamlara dayanmak suretiyle yapması zaruridir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için muhasebenin modern tek 
gerekir. 

Maliye Bakanlığı bu alanda önemli çalışmalara ve bir (Devlet Muhasebesini geliştirme projesi) kurarak 

Muhasebat elektronik hesap merkezinin çalışmaları : 
Devlet harcamalarının ve Devlet gelirlerinin malî yıl içindeki seyrini devamlı olarak izlemek zaruret 

ca aylık ve yıllık olarak «Harcama bültenleri», «Hazine genel mizanları» hazırlanmaktadır. 
Bu gibi çeşitli istatistik bilgilerin zamanında tam ve doğru olarak elde edilebilmesi çağdaş teknik a 

kün olabilmektedir. Maliye Bakanlığı bu amaçla bir elektronik hesap merkezi kurarak faaliyete geçirmiştir 
Bu merkezde yukarda sıralanan temel hesap santralizasyonu işlerinden başka Ankara'da bulunan büy 

ler alanında vergi beyannamelerindeki bilgilerin derlenip bölümlenmesi işleri, personel nitelikleriyle ilg 
tedir. 

Devlet taşınmaz mallarının muhasebesi çalışmaları : 
Maliye Bakanlığı Muhasebat servisince kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan taşınmaz malların d 

çalışılmaktadır. 
Gerçekten yürürlükteki 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 25 nci maddesiyle; «Gerek Mal 

gerek dairelere tahsis edilmiş bulunsun bilûmum gayrimenkul emvalin cins ve kıymetlerini muhtevi muh 
tarafından tutulur» kaidesi konulmuş bulunmaktadır. Bu kaideye dayanılarak Devlet Muhasebesi Genel 
malların muhasebeleştirme usul ve esasları ayrıca belirtilmiştir. Bu konuda hazırlanan bir yönetmelik ge 
Devlet taşınmaz mallarının çeşitli niteliklerini tesbit ve takibedebilecektir. 

7. — HAZİNE VB ONUNLA İLGİLİ BÂZI KONULAR : 
a) Devlet Borçlan : 
Hazine işlemleri ile ilgili kısa vadeli borçlanmalar de Merkez Bankasından alman banker kredileri dı 

borcu niteliğini taşıyan uzun vadeli borçlar : 
a) Dövizle ödenecek dış borçlar, 
b) Türk parası ile ödenecek dış borçlar, 
e) İç borçlar. 
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Olmak üzere üç başlık altında gösterilmektedir. 
Devlet borçları hakkında Bütçe gerekçesinde ayrıntılı ve geniş bir şekilde bilgi verilmiş olduğundan konunun 

memiştir. 

b) Hazinenin nakit durumu : 
Hazinenin nakit durumu, borç ve alacakları ile Eylül ayları sonu itibariyle 1967 - 1969 yılları % artışlarını g 

1 — Mevcut alacaklar 

— Kasa ve bankalar 
—• Avans ve krediler 

2 — Borçlar (kısa vadeli) 

— Merkez Bankası avansı 
—• Plasman bonoları 
— 9 ay vadeli bono. 
— Emanet paralar 

3 —• Alacak borç dengesi ( 1 - 2 ) 

4 -—• Bütçe emanetleri 
5 —• Hazine durumu ( 3 - 4 ) 

Hazine durumunu bu tablodan tetkik etmek mümkündür. İlgililerce bu konuda verilen izahata göre: Gerek 
borçlarda, 1966 yılından itibaren devamlı bir artış olmuştur. 

Tabloda,1 30 . 9 . 1968 tarih ve 30 . 9 . 1969 tarihindeki Hazine durumu mukayesesi sonunda, navkit açığının ( 
terilmiştir. 

Tablonun 30 . 9 . 1969 tarihi itibariyle tanzim edilmiş bulunması, bütçenin 6 şar aylık devreler halinde tatbi 
bütçeye gider kaydedilip peyderpey ödenmek üzere emanet hesabına alman tahakkuk miktarının yüksek oluşu (2.2 
rak görünen rakamın yükselmesi sonucunu doğurmuştur. 

Bu itibarla, sarih nakit açığı miktarları malî yılları artış şartlarında tesbit edilen rakamlardır. 
Merkez Bankasının Hazineye açmakta olduğu kısa vadeli avansın nisbeti genel ekonomik durum göz önünde b 

lığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılmaktadır. 

30.9.1968 30.9.1969 !% ar 
196: 1 

403 

1968 (1) (D 1967 

1 

1 

403 1 892 1 967 2 275 + 122 

810 939 863 1 117 + 44 
593 953 1 104 1 158 + 78 

3 475 4 467 4 288 5 874 + 251 

1 937 2 302 2 188 3 088 + 481 
338 647 608 716 + 34 
348 348 348 348 —. 
852 1 170 1 144 1 722 + 264 

— 2 072 . 2 302 — 2 321 — 3 598 — 129 

1 036 933 1 985 2 249 + 255 
o — o 108 o o 235 — 4 306 — 5 847 + 126 
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Hazine, Merkez Bankasından 1968 ve 1969 yılları bütçe ödeneklerinin % 12 ye kadar; daha açık l i 
29 . 11 . 1969 tarihindeki ödenek durumuna göre de (3.091) milyon liralık avans alabilme imkânına sa 
ceki yıllarda hemen tamamen kullanılmış bulunması .sebebiyle, 1968 yılında (789), 1 . 3 . 1969 - 29 . 1 
lanabilmiştir. 

c) Darphane ve Damga Matbaası faaliyetleri : 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanununun 14 ncü maddesine göre madenî para, altın ve madaly 

relerle kamu hizmeti gören kuruluşların pul ve kıymetli evrakını basmakla görevlidir. 
Darphane ve Damga Matbaasının kanuni kadrosu 98 dir. Bunun halen 68 adedi doludur. 
Darphane kısmı (1) ve (2) numaralı döner sermayelerle finanse edilme'tkedir. Bir numaralı döner sermaye 

olup; altın darbetmok, altın ayar tahlili yapmak, bileziklere ayar damgası vurmak., resmî dairelere mühü 
maktadır. Bu döner sermaye ile 1969 yılında (Kasım sonu itibariyle) (1.2) milyon lira kâr sağlanmıştır 
altın stoku bulunmaktadır. 

İki numaralı döner sermaye, madenî para basımında kullanılmaktadır. Gerçekte madenî para basım 
rinden olup, diğer işler bu faaliyet yanında ikinci derecede bir faaliyet olarak kalmaktadır. 640 sayılı 
âzami miktarı (350) milyon liraya çıkarılmıştır. 1 . 12 . 1969 tarihi itibariyle piyasada (205) milyon liral 

Damga Matbaası kısmı ise Devlet pulları ile kıymetli evrakı ve Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıyme 
len siparişlere istinaden Maliye Dairelerinin makiniz, defter, kitap ve basılı kâğıtlarını basmak ve hazırl 
rine getirmekle yüklü okluğu bu hizmetleri genel bütçeden aldığı ödenekle yerine getirmektedir. 

8. HÜKÜMET KONAKLARI VE İDARE BİNARI İNŞAATI : 
Devletin il ve ilçelerde umumi hizmetlerini ahenkli ve murakabeli bir şekilde yürütmek ve hizmetlerin 

miyet arz ettiği nisbette temsilî hüviyeti itibariyle de şehir ve kasabalarda birinci derecede önem arz eden 
nakları ve idare binaları, Cumhuriyet hükümetleri zamanında aralıklarla ele alınmış ve 7020 sayılı Kanunu 
den başlamak üzere kurulmaya başlanan bu tesisler, plânlı kalkınma devresine girildikten sonra önemle e 
bağlı ve Maliye Bakanlığının yönetiminde bakanlıklararası bir komite (Özel İhtisas Komisyonu) tarafından 

Buna göre, 13 il ve 146 ilçede Hükümet Konağı bulunmadığı, 97 ilçedeki Hükümet konaklarının yetersiz 
fcesbit olunmuştur. 

I nci Beş yılhJk dönem 

Kalkınma Plânının Birinci Beş Yıllık Döneminde 13 il ve 243 ilçe Hükümet konağı ile 16 yerde Defterd 
(492,2) milyon liralık yatırım yapılması program laştırılmıştı. 

Buna karşılık, plânın bu döneminde 6 il, 114 ilçe Hükümet konağı ile maliye daireleri inşası için 1 
görülmüş ise de bütçe imkânsızlıkları nedeniyle 5 yıllık bu dönem için (67 681) milyon lira ayrılabilmiş ve 
ğı ile 4 idare binasının inşasına başlanmak suretiyle program gerçekleştirilmiştir. 
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II nci Beş yıllık dönem 

Kalkınma plânının İkinci Beş Yıllık döneminde ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilmiş ve Hükümet konakları ile idare 
milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç bulunduğu t es bit edilmiştir. 

Buna karşılık plânlamaca bu dönem için yılda 12 serden 5 yıl için (60) milyon liralık yatırım yapılması öngörülm 
Plânın bu döneminin birinci 1968 program yılında yapılacak yatırımlar için bu yıl bütçesiyle teknik personel ve g 

milyon liralık yatırım ödeneği kabul edilmiştir. 
Bu yıl içinde proje bedeli toplamı (58,82) milyon lira tutan 3 il ve 3 ilçe Hükümet konağı ile Çankaya Vergi Dair 

kümet konağının genişletilmesi işine başlanmış ve inşaları 1963 ve 1966 yıllarından devren gelen Ur fa Hükümet Konağı 
terdarlık binasının inşaatına devam edilerek, eski yıllardan süregelen inşaat için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ko 
yılında ceman (13,795) milyonluk yatırım ödeneği harcanmıştır. 

1969 yılında yeni inşaat işleri için kabul edilen (12) milyon liralık yatırım ve devam eden işler karşılığı olarak ayrı 
1966 ve 1968 yıllarında inşalarına başlanıp 1969 yılma sirayet eden işlerle beraber ayrıca 22 ilçe Hükümet Konağının ih 

Bu arada ilçe tipi Hükümet konakları projeleri üzerindeki çalışmalar sonunda (2) milyon lira olan proje bedeller 
lira arasında tesbit edilmek suretiyle 22 ilçe Hükümet konağı proje maliyeti toplamı olan (28 790 671) liradan (6) m 
ruf sağlanmış bulunduğundan bu tasarruf karşılık gösterilmek suretiyle ilâveten 1 il ve 5 ilçe Hükümet konağı inşaat 
için Bakanlığımızca Devlet Plânlama Teşkilâtına yapılan ek program teklifi Yüksek Plânlama Kurulunun muvafık m 
lunca onaylanmıştır. 

Bu suretle deprem bölgelerinde Bayındırlık Bakanlığınca inşaatına girişilen 2 ilçe ve 2 bucak Hükümet konağı ile 
ilçe 2 bucak Hükümet konağı inşaatına başlanmış ve bu yıl yatırım programı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

I I . — DEVLET MALZEME OFİSİ : 

Devlet Malzeme Ofisi, bilûmum Devlet daire ve .müesseselerinin kuruluş kanununda yazılı ihtiyaçlarını bir elden, 
rak temin etmek ve zamanında istihlâk mahallinde bulundurmak maksadiyle 6400 sayılı Kanunla kurulmuş, 440 v 
idare ve murakabe olunan, Maliye Bakanlığına bağlı (100 000 000) lira sermayeli, tüzel kişiliği haiız bir İktisadi Devl 

Kuruluş kanununa'göre ofisin vazifeleri; kanunun 3 ncü maddesinde sayılan dairelerin kâğıt ve kâğıt ımamulatı, 
büro makinaları ve malzemesi (Muhabere vasıta ve tesisatı hariç), büro mefruşatı, aydınlatma ve ısıtma malzemesi (sabit 
zemesi, münhasıran daire hizmetlerinde kullanılan motorlu nakil vasıtaları (bisikletler dâhil), matbu evrakın (forml 
ne taallûk eden ihtiyaçlarını temin etmektir. 

Ayrıca, yukarıda sayılanların dışında kalan veya istisna edilen malzeme ve hizmetlerden, ofisçe temin veya ifası 
verilen ofis faaliyet konusuna dâhil edilmektedir. 

Bunlardan başka, temin edilen malzememin tevzi ve nakil işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bunların bakım 
zikredilen malzeme ve hizmetlerin steındardizasyonu da ofise tahmil edilen vazaif mey anındadır. 
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a) Teşkilât : 
Ofis, kendisine verilen bu vazifeleri ifa edebilmek için yurdun muhtelif yerlerimde, sınai isletmeler 

tiyle teşkilâtlanmıştır. 
Bu cümleden olarak İzmit'te imalât atölyeleri müessesesi, İstanbul'da Matbaa, Müdürlüğü keza İstan 

ile İstanbul, İzmit, Eskişehir, Afyon, İzmir, İsparta, Ankara,, İçel, Kayseri, Elâzığ, Samsun, Trabzon, Di 
rum'da biırer satış mağazası bulunmaktadır. 

b) Personel : 
Ofis yukarıda arz olunan vazifeleri: 1909 yılı içinde 72 adcd barem içi, 297 aded barem dışı, 177 ad 

personel ve 458 aded işçi ile ifa etmiştir. 
c) Ofis faaliyetleri : 
Aşağıda standardizasyon, mubayaa, imalât, satış ve yatırım bölümlerinde teferruatı ile arz olunacağı üze 

teımpo ile gelişmektedir. 
A) Standardizasyon işleri : 
Genel olarak 
6400 sayılı Kanunun 3 ncü miaddesi gereğimce; ofis teminle görevli bulunduğu madde ve hizmetlerin 

lunmaktadır. Kaportörlüğünü ofisin yaptığı stadardıizasyon faaliyetleri; yine 6400 sayılı Kanunun 5 nc 
Denetleme Kurulundan seçilecek birer temsilcilerden müteşekkil, «Standardizasyon Komitesi» kararların 

Ofisin gayesi; temin ettiği ve bilûmum Devlet daire ve müesseselerinin kullandığı maddelerin tipl 
özel standartlar vaz'etmektir. Ofisin iştigal konusuna giren bu maddelerin standardizasyonu tahakkuk 
layış beraberliği sağlıyacak aynı zamanda ucuz ve kaliteli malzeme temini de mümkün olacaktır. 

Yapılan işler : 
1. Ofiste standardizasyon faaliyetleri 1963 yılında başlamış; bugüne kadar, yazı nıakinaları klevy 

23 aded madenî büro malzemesi standart hale getirilmiştir. Ayrıca 158 aded muhtelif malzemenin teknik 
malzemelerin numune esasına göre yapılmakta olan mubayaalarına son verilerek bütün mubayalarm ta 
masına başlanmıştır. 

2. Dilber taraftan, standardize edilen veya teknik şartnameleri hazırlanmış bulunan malzemeler, dev 
ketlerdeki emsalleriyle mukayese edilmekte, daha kullanışlı, daha ucuz ve estetik bakmıdan daha 'mük 
mektedir. Nitekim, 1964 yılında standart hale getirilen mladeni iskemle ve koltukların bu işle uğraşan f 
miş, bunlar kullanma ve estetik bakımından incelemelere tabi tutularak standartlarında 'gereken revizyo 
mıştır. 

Bunun üzerine evvelce 1964 senesinde standart hale getirilmiş bulunan dosya dolabı, kitaplık, masa, seh 
klâsik tipi endeki madeni mefruşat aynı şekilde incelemeye tabii tutulmuş ve bu suretle mezkûr malzem 
larak bunların daha modern hale getirilmeleri ve ayrıca birbirlerine uygun ve ahenkli olmaları sağlanmı 
lar slayesinde, rahatlık, kullanmada kolaylık ve estetik yanında 1969 yılı mubayalarına göre (2 650 000) 
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Mütaalap seneler içerisinde standardı yapılmayan malzemelerim tamamının standart hale getirilmesine, standart 
mükcmnıclleştirilmesîıie gayret edilecektir. 

Form standardizasyonu : 
Ofis Kuruluş Kanununun 3 ııeü maddesinin B fıkrası gereğince formaların baskısı ve diğer baskı hizmetlerinin i 

lunmaktadır. Diğer taraftan 1909 yılı İcra Plânının 305 rvo. h tedbiri, bilumum kamu kuruluşlarının kullandığı form 
hale getirilmesini öngörmektedir. 

Form Standardizasyonıır.un tahakku'ku için önçalışmalar yapılmış, kamu kuruluşları ile temas sağlanmış, bu kuru 
dan aynı maksat için kullanılan çeşitli formların tesbitine başlanmıştır. Bu formlar s'tandardize edildikçe tek tip ola 
lacak ve diğer malzemeler meyamnda ofis satış organlarından satışları sağlanacaktır. Yapılan incelemelere göre form 
ettiği takdirde kâğıttan ve -mükerrer baskı masraflarından mühim miktarda tasarruf sağlanacağı anlaşılmıştır. 

B) Mubayaa : 
Ofis teminle görevli olduğu malzemeleri ie ve dış piyasalardan, tercihim yerinden ve ilk ellerden mütad ticari usu 

leketimizde ofisin iştigal konusu ile ilgili sanayi henüz tam olarak kurulamadığından mubayaaların takriben % 60 ı 
yapılmaktadır. 

1969 yılı Eylül ayı sonu itibariyle iç ve dış piyasadan yapılan mubayaalar aşağıda arz olunmuştur. 
Toplam 

Mubayaa nevileri iç mubayaa Dış muhayaa Mubaya 

Kâğıt, karton, mukavva mamul. 
Kırtasiye malzemesi 
Büro makina ve âletleri 
Demirbaş ve mefruşat 
Sto:k. İh. için alın. nakil vas. 
Ma'tbua 
Ham madde yard. madde 
Muhtelif malzeme 
Müşteri için alman müt. malz. 
Ofis için alman müt. malz. 
Amerikan İh. fazlası malz. 

41 910 069,14 3 771 415,29 45 681 48 
4 141 339,15 638 859,56 4 780 19 

828 992,79 10 513 161,76 11 342 15 
23 877 793,50 1 884 768,01 25 762 56 
32 913 208,44 33 282 814,79 66 196 02 

571 929,09 — 571 92 
497 809,23 1 651 121,63 2 148 93 
780 773,48 —. 780 77 

2 042 385,90 102 019,95 2 144 40 
1 079 220,14 244 497,02 1 323 71 
519 400,19 515 652,54 1 035, 05 

Yekûn 109 162 919,05 52 604 310,55 161 767 22 
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Ofis temin ettiği malzemeyi Kuruluş Kanununa göre memleketin her tarafında tele fiyatla satmakta 
rak tesbit edilmesine gayret sarf etmektedir. 

Merkezî mubayaa sisteminin sağladığı faydalardan âzami derecede istifade eden ofis mümkün merteb 
etmek gayretindedir. Halen ofiste 730 kalem malzemenin satışı yapılmaktadır. 

C) İmalât : 
Ofis iştigal mevzuuna giren malzemelerden; imalinde fayda mülâhaza edilen dosya, defter,bloknot 

100 çeşit kırtasiye malzemesi, izmit'te bulunan izmit imalât atelyelerinde imal edilmektedir. 
Diğer taraftan, 6400 sayılı Ofisin Kuruluş Kanununun Devlet daire ve müesseselerinin form ve sair ba 

mektedir. Gene kuruluş kanunu gereğince resmî sektör elinde bulunan matbaaların birleştirilmesi gerekm 
(basım, işlerinin aksamaması ve tesis olunacak matbaa için lüzumlu elemanların yetiştirilmesi maksadiyle 
matbaa kurulmuş bulunmaktadır. 

Eylül sonu itibariyle kümülâtif imalâtımız; 1968 yılında (23 913 000) lira, 1969 yılında (24 619 000) 
müfredatı aşağıda arz edildiği üzere geçen yılın aynı devresine nazaran (706 000) lira artış göstermektedi 

ıMatlbaa ve imalât atelyelerinin 1969 yılı Eylül ayı sonu itibariyle imalâtı geçen yılın aynı devresine g 

(Konsolide) 
Eylül 1968 Eylül 1969 

Kâğıt, karton, mukavva ve maml. 16 712 117,92 17 173 196,41 

I. H. Daktilo kâğıdı 

maml. 

3 598 444,47 4 424 880,83 
II. H. Daktilo kâğıdı 357 463,50 741 995,53 
Zarflar 2 191 847,02 !2 250 836,97 
Bloknotlar 280 644,48 324 289,91 
Defterler 238 699,99 406 537,27 
Dosyalar 3 969 336,66 3 590 321,18 
imza kartonları 340 247,51 185 281,32 
Teksir kâğıtları 2 839 422,26 3 150 428,37 
Pelür kâğıtları 2 896 012,03 !2 002 854,67 
Sair 95 770,36 
imal edilmiş kırtasiye malzemesi 764 570,32 820 425, 
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(Konsolide) 
Eylül 19*68 Eylül 1969 Fark ( + , 

Toplu iğne 590 836,92 585 747,23 — 5 08 
Zamklar 91 493,37 171 523,48 + 80 03 
Mürekkepler 59 610,76 50 490,71 — 9 1 
Makina yağları 5 527,33 12 663,58 + 7 13 
Sair 17 101,94 — 17 1 
îmâl edilmiş demirbaş ve mefruşat 185 676,56 280 491,16 '+ 44 81 

Sumenler 179 298,32 230 491,16 + 51 1 
Sair 6 378,24 — 6 37 
Matbua 5 606 368,62 5 203 327,07 — 403 04 

Yapılan tamir ve bakım 3 202,10 + 3 2 

Bitmemiş imalât 644 326,54 1 188 628,19 + 544 30 

Toplam imalât 23 913 059,96 24 619 269,93 + 706 20 

D) Satış 
Ofisin temin ettiği malzemelerin; memleketin her tarafında tek fiyatla satılması, kalitesinin yüksek olması ve fiy 

ıcuz olması, satış formalitelerinin basitliği ve istihlâk mahalline kadar Ofis tarafından sevkedilmesiyle müşteri dair 
laylıklar sağlanmaktadır. 
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Eylül ayı sonu itibariyle kümülâtif satışları geçen yılın aynı devresi ile mukayeseli olarak şöyledir. 

Satış nevileri Eylül 1968 Eylül 1969 

Kâğıt, karton muk. ve maml. 41 70>8 123,32 45 102 291,0 
Kırtasiye malzemesi 5 139 461,00 5 999 332,1 
Büro makin a ve âletleri 25 037 626,15 20 127 356 
Demirbaş mefruşat 22 549 291,25 26 733 960,7 
Nakil vasıtaları 64 546 020 58 549 000 
Matbua '5 927 205,02 16 685 519,1 
Ay dini. ısıt. temiz, malz. 6 889 874 
Muhtelif malzeme 314 732,69 472 032,6 
Müşteri için alman müt. malz. 1 943 014,26 '2 410 470,9 
Amerikan ihti. faz. malz. 2 560 696,13 4 354 362,9 
Hurda ve tasfiyeye mulh. malz. 

Yekûn 

18 •852 39 081,7 malz. 

Yekûn 169 751 910,87 170 474 281,3 

E) Yatırım : 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ikinci dilimini teşkil eden 1969 yılında yer alan yatırımlar : 

İstanbul Matbaa tesisleri : Büro, lokanta ve revir binaları inşaatı ikmâl edilmek 
İstanbul sulbe ve deposu : 'Tesisin inşa edileceği Beşiktaş'taki arsamızın imar dur 

karar verememiş olduğundan tatbikata geçilmemiştir. 
İstanbul Anadeposu : (B) bloku ikmal edilmiştir. Büro blokunun, çevre y 

dolayı karkas kısmı ile bodrum kat kalorifer dairesi 
Erzurum Bölge Satış Müdürlüğü : Şehir imar plânının tadil edilmiş olması sebebiyle in 
Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü : Program tahakkuk etmiştir. 
Yazı ve hesap makinaları imalâtı fizibilite etütleri: Etütlere devam edilmektedir. 
İdame yatırımlan : 'İhtiyaca göre program tahakkuk ettirilmektedir. 

Ünitelerden ibarettir. 

Eylül 1969 sonu itibariyle fiilî yatının tutarı (4 448 000) lira olup, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Hü 
rındaki programa göre tahakkuk % 63 olup; bu oranın yıl sonuna kadar % 90 na çıkanlması için ıger 
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d) Kâr : 
Ofis satış fiyatlarının piyasaya nazaran ucuz olmasına rağmen, Ofis kendi kâr ettiği gibi Devlet dairelerine dolayısi 

miktarlara baliğ olan tasarruflar sağlamaktadır Kuruluş tarihinden 1969 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Ofis, (1 487 
(240 484 234) lira kâr etmiştir. 

Ofisin nominal sermayesi (100 000 000) lira ve 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi (84 827 015,82) 
lan bilançoları Umumi Heyetin tasvibinden geçmemiş olduğundan kâr tevzii yapılmamıştır. Bu bilançoların Umumi 
halinde sermayenin tamamı ödenmiş hale gelecektir. Hazineye sermaye fazlası olarak 1966, 1967, 1968 ve 1969 yılların 
miştir. 

,2. _ DEVLET YATIRIM BANKASI 

Bankanın görevi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu nıalkısa 
lı Kanun ve diğer kanunlarla kendisine verilen işleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satmalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla Kaanu Sektörüne ve özel 
rum ve kişilerle ortaklık kuramaz ve kurulmuş olanlara katılamaz. 

Bankanın kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Öz kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
3. Provizyon ve karşılıklar. 
ib) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 ncü maddesine göre tesis edilen mevduat munzam karşılıManndan. 301 sayı 

Anuortisıman ve Kredi Sandığına bırakılan meblâğlar, 
2. Çıkarılacak tahvil hasılatı, 
3. Hazinece Bankaya açılabilecek krediler ve verilebilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile yerli ve yabancı malî müesseselerden sağlıyacağı krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bankaya yapabilecekleri alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan diğer kaynaklar, 

Bankanın sermayesi (1) milyar Tl. dır. Bu meblâğ şu kaynaklardan sağlanmıştır. 
a) Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı, 
b) Bütçeden ödenen paralar, 
e) İç Finansman Fonunun Bankaya devir tarihindeki aktif toplamı ile ödenmesi gereken pasifin arasındaki fark 
id) Bankanın yıllık safi kârından sermayeye mahsubedilmek üzere ayrılan kısım. 
Banka, Maliye Balkanlığmın kefalet altında sermayesi ile sınırlı olmaksızın tanvilât çıkarm ak suretiyle borçlanm 
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DEVLET YATIRIM BANKASININ 1969 YILI FAALİYETİ : 
Kaynaklar : (15Aralk 1969 tarihine kadar) 
Bankanın 1969 yılı kaynakları tahviller ve diğer kaynaklar başlıkları altında açıklanmıştır. 
a) Tahviller : 
1969 yılı içinde DYB. ca 6 tertip halimde çıkarılan tahvillerin (1 360) milyon liralık kışımı Sosyal Sig 

kıısımı T. C. Emekli Sandığına satılmıştır. 
Amortisman ve Kredi Sandığından alınan ve Banikaea ihracedilen tahvillerden 15 . 12 . 19 69 tari 

(5 747 334 000) liradır. 

to) Diğer kaynaklar : 
Tahviller dşında Bankanın 1969 yılı kaynakları, sermaye, Mevduat Munzam Karşılıkları, Tahvil tale 

kredilerin taksit gelirleri ve Hazineden sağlanan ikrazlardan müteşekkildir. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların 1969 yılma ait Genel Yatırım ve Finansman P 

bit edilmiştir. 
Bu kararnameye göre Devlet Yatırım Bankasının kaynakaları (2 819 900 000) lira olarak hesaplanmış 

Sosyal Sigortalar Kurumundan, (68 100 000) lirasının T. C. Emekli Sandığından, (1 484 400 000) lirasın 
naklarından ve (35 900 000) lirasının da diğer teşekküllerden sağlanması öngörülmüştür. 

Yıl içinde yapılan muhtelif revizyonlardan sonra, S. S. Kurumundan elde edilecek kaynak (1 36 
sağlanacak kaynak ise (133 100 000) liraya yükseltilmiştir. 

Bankanın 1969 yılı içinde açacağı krediler ise muhtelif refizyonlardan sonra, (1 681 200 000) lirası 
kredisi olmak üzere cem'an (2 894 900 000) lira olarak tesıbit edilmiştir. 

Açılan krediler : 
Bankanın 1969 yılında (15 Aralık 1969 tarihine kadar) açmış olduğu yatırım ve işletme kredilerinin 

dir. 
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a) Yatırım kredileri : 

— 459 — 

Sözleşmeye Nisbet 
Teşekkülün adı bağlanan Ödenen % 

Sümerbank 100 000 000 80 347 389 80,3 
Etibank 513 685 058 301 668 097 58,7 
T. K. t 80 000 000 68 529 237 85,7 
T. Çimento 57 800 000 46 751 346 80,9 
Azot Sanayii 84 000 000 82 000 000 97,6 
Seka 265 092 000 253 758 232 95,7 
T. Petrolleri 121 300 000 99 463 310 82,0 
Petro Kimya 130 000 000 129 140 184 99,2 
T. Şeker Fab. 17 200 000 7 169 139 41,7 
Denizcilik Bank. 50 000 000 37 287 353 74,6 
TCDD 150 000 000 99 113 508 66,1 
PTT 43 900 000 43 900 000 100,0 
Petrol Ofisi 29 773 461 24 571 277 82,5 

Toplam. 1 642 750 519 1 273 699 072 77,5 
* • . 

•••• ; ^ « * Î ; » 4 / * İ " ' 

Yapılan ödemelerin (93 550 000) Tl. avans, (15 532 267) Tl. akreditif, (670 688) Tl. Gümrük Vergisi, ( 
(1 162 860 097) Tl. sıda vesika karşılığıdır. 

Bu suretle, Devlet Yatırım Bankası kredilerinin fiilen yatırıma sarf edilmesi kontrol altına alınmıştır. Verilen 
kullanılmasını önlemek onların yatırımlara kanalize edilmesini sağlamak Devlet Yatırım Bankasının en önemli görev 
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Proje ideğerlenıdirme çalışmaları : 
Devlet Yatırım Bankasının kuruluşuna kadar İktisadi Devlet Teşekküllerinin uzun vadeli kredi ihtiyaçları Amor 

fından karşılanmıştır. Bu devrede Amortisman ve Kredi Sandığının kuruluşunun müsaidolmaması selbeMyle proje an 
küllere tahsis edilen kredi limitlerinin ödenmesi suretiyle faaliyette bulunulmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, İktisadi Kalkınma içimdeki görevlerini yerine getirebilmek için devamlı surette ya 
olan kuruluşlardır. Ayrıca sermaye memleketimizin en kıt kaynaklarından biri bulunmakta ve dolayısiyle bu kay 
rarl anılması gerekmektedir. 

Bankaca finanse edilmesi istenilen projeler ve bunların dayandığı teknik, iktisadî ve malî etütler ilgili uzmanla 
ıantabl bulunan projeler, kredi şartları tesbit edilerek finanse edilmektedir. Ayrıca 441 sayılı Kanun gereğince, b 
nanse edilen projede kullanılmasını sağlamak için, kredi ikontrolu yapılmaktadır. Banka uzmanları tarafından 1969 
nik yönlerden incelenerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan projeler şunlardır. 

Teşekkülün adı İncelenen proje adedi 

Etibank 
TODD Yolları 
Sümerlbank 
Denizcilik Bankası T. A. O. 
P. T. T. İşletmesi 
T. Çimento Sanayii T. A. Ş 
T. Kömür İşletmeleri 
T. Şeker Fabrikaları 
Azot Sanayii 
Petro - Kimya 
>Seka 
'T. Petrolleri 
Petrol Ofisi 

14 
12 
7 
7 
1 
a 
2 
8 
3 
o 

3 
2 
o o 

Toplam 68 
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1970 yılı programı : 
1970 yılında bankadan yatırım kredileri alacak teşekküllerin limıitleri, 1970 yılı yatırını finansman pro 

şekilde tesfbit ddil mistir. 
Yatırım Kredisi Limiti 

Teşekkülün adı Milyon Tl. 

T. Şeker Fab. 43,4 
M. K. E. K. 36.3 
SEKA 255,6 
Et ve Balık Kurumu 44 — 
'Sümerlbank 112,8 
Etıbank 725.6 
T. Kömür İşletmeleri 87,9 
T. Petrolleri 111,1 
Petrol Ofisi 1 0 , -
Petkim Petrokimya 285,5 
Denizcilik Bankası 99 3 
D. B. Deniz Nakliyatı 83,2 
TCDD işletmesi 142,2 
PTT işletmesi 86 — 
T. Çimento Sanayii 72,4 
A. Çimento 29 

Toplam 2 222,9 

Bankanın yatırım kredilerine tahsis edeceği (2 222,9) liranın, (1.360) milyon lirası Sosyal Sigortalar 
Emdkli Sandığından, (2) milyon lirası G-üven Sigortadan ve (540,9) milyon lirası Devlet Yatırım Bankas 

T. C. EMEKLİ SANDIĞI 

1. Kuruluşu : T. C. Emekli Sandığı; Devlet, belediyeler ve özel idareler ve iktisadi devlet teşekkülle 
venlik haklarını sağlamak ve bu konuda mevcut çeşitli kuruluş ve mevzuatın birleştirilmesi amacı ile 1 
kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. 
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Sandık, idari yönden Maliye Bakanlığına ve denetim bakımından 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uya 
netleme Kurulunun Denetimine tabi bir kamu kuruluşudur. 

23 sayılı Kanuna göre Müdürler Kurulu tarafından yönetilen Sandık, Genel Müdürlük ve 17 Sulbe Müdürlüğü 
ğüniden ve 3 şehirdeki yatırım malhallinlde bulunan İnşaat Kontrol Âmirliklerinlden teşekkül etmiştir. 

2. Sandı'k faaliyetleri : 
1950, 1967, 1968 ve 1969 yılları ele alınarak mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

a) Eıneikllilk işleri : 
1. 1 . 1 . 1950 tarihinde devralman 9 sandığın mevcut 9 739 emekli dul ve yetimine ilâveten 19 yıllık faaliyet 

ve yetim adddi 135 729 kişiye baliğ olmuş ve 1101 sayılı Kanunla sandığa devredilen 122 677 aded. Hazine emekli 
258 406 kişiye yükselerek bunlara ödenen meblâğ taihmin'en (1 167 000 000) liraya yükselmiştir. 

Emekli dul ve yetimlerin emeiklilik nevi itibariyle ayrılışı ve bunlara ödenen aylıkların durumu şöyledıir. 

1950 1967 1968 1969 Tahmini 

Tutar Tutar- Tutar Tutar 
Aided milyon Aded milyon Aded milyon Aded milyon 

Emekli 4 439' 6 519 50 092 393 882 52 224 417 841 63 969 806 160 
Âdi malûl 299 350 7 108 40 928 7 451 42 877 7 269 77 872 
Vazife malûlü 141 135 432 2 068 442 2 603 1 629 !2 648 
Dul ve Yetim. 4 860 1 998 52 904 134 299 57 126 146 580 62 862 270 320 
Hazine — — — — — — 122 677 — 

Emek. 9 739 9 002 110 536 571 777 117 '243 609 901 258 406 1 167 000 

1101 sayılı Kanunim, emekli dul ve yetim aylıkları arasında eşitliği sağlıyan hükümlerine göre gereken kati y 
kadar, aynı kanunun geçici 8 nci maddesine göre yükseltmeden faydalanabilecek bütün emekli dul ve yetimlere 1 
aylıkları avans olarak % 30 fazlası ile ödenmiş ve 1970 yılı çekleri de bu esaslara göre tanzim edilerek kendilerine g 
larının Bakanlar Kurulunun 22 . 9 . 1969 tarihli kararı ile tesbit edilmesi üzerine kaJtî yükseltme işlemlerine başl 
kadar 14 000 dosyanın yükseltme işlemi ikmal edilmiştir. 

Bakiye yükseltme işlemlerine tâbi tutulacak 100 OOO nin üstündeiki dosyalar teker teker incelemeye tâbi tutu 
ratle ve en kısa bir ızamanda ikmaline «alışılmak tadır. 
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Bundan başka, emekli dul ve yetim aylıkları 
tarihinden itibaren 300 liraya çıkarılmış olduğu 
seltilmiş ve 31 . 12 . 1969 tarihine kadarki fark 
mahallî bankalar aracılığı ile kendilerine verilm 

15 . 4 . 1969 gün 1145 sayılı Kanunla Ordu v 
bunların dul ve yetiminin aylıklarına harb mâlû 

Ayrıca, 1134 sayılı Kanunla muvazzaf subay 
1 erinin, 1136 sayılı Kanunla serbest avukatlıkta 
geçen sürelerinin borçlandırılmak suretiyle intıb 
süresi zammı verilmesi ve 1064 sayılı Kanunla k 
göre 1969 yılında yapılan '3177 müracaattan 22 

Emekli dul ve yetim majiSi dışında istihkak s 
dairi tabloda gösterilmiştir. 

ıım 250 lira olan alt sınırı Bakanlar Kurulunun 
ndan 64 685 dosyadan aylık alan ve aylıkları 3 
lan kendilerine ödendiği gibi 1970 yılma ait çe 
iştir. 
azife malûlleri, harb malûlü sayıldığından 4 00 
llüğü zammı eklenerek ödenmiştir. 
larla halen sivil memuriyette çalışan müstafi sun 

geçen sürelerini, 1183 sayılı Kanunla Sağlık ve 
aklarından sayılması hakkındaki kanunlarla 1167 
iz ve erkek meslekî teknik öğretim okulları öğr 
01 adet dosya neticelendirilmiş ve 976 adet do:? 
ahiplerine ödenen toplan, ödeme, kesenek iadesi v 

1950 1967 1968 

28.7.19 
00 lirad 
kleri de 

0 dosya 

ayların 
Sosyal 
sayılı K 

etmenle 
ya ise y 
e evlen 

1 

Tutar Tutar Tutar 
Adet Milyon Adat Milyon Adet Milyon Adet 

Toptan ödeme 1649 434 13774 8 202 4 116 9 170 4 70 
Kesenek iade — 755 3602 7 830 3 '272 7 575 3 30 
Evlenme îkr. 66 47 1820 3 567 1 772 3 663 1 80 
Sair ödemeler — 824 — 3 '568 

— • 
2 370 — 

2 060 23 171 22 778 

b) Sandık iştirakçileri : 
Emekliliğe tâbi görevlerde çalışan iştirakçilerin adedi ve bunların aylıklarından tahsil edilen emekli 

le şöyledir. 



28 — Maliye Bakanlığı — 465 — 

Kesenek ve 
Karşılıkları tatarı 

Aded (Milyon olarak) 

1950 253 000 71 526 
1967 538 331 694 953 
1968 547 826 755 660 
1969 Tahmini 563 000 1 282 000 

1967 - 1968 yıllarındaki artışlar maaşların % 135 arıtması, 1969 yılındaki artış ise kesenek ve ikarşılıklar oranının 
mış olmasından nedenli ile izah edilmektedir. 

c) Sandığın; toanıumâ iğedir ve ^giderlleıri jüte varlığım (teriaMimii : 
(Milyon olarak) 

19 
Sandığın kanuni gelirleri 1950 1967 1968 Tah 

Kesenekler 71 526 ı694 953 755 660 1 28 
% 11er 7 386 63 057 68 595 6 
Sermayeye devir 250 122 53 709 72 604 5 
Kâr (İşletme ve iştirak kârları) 13 800 205 808 240 978 25 

Yekûn 342 834 İ 017 527 1 137 837 1 65 

Sandığın kanuni giderleri 

571 777 609 901 Emekli aylıkları 9 002 571 777 609 901 1 16 
Evlenme ikramiyeleri 47 3 567 3 863 
Kesenek iadesi , 755 7 839 7 575 1 
Toptan ödemeler 434 8 202 9.170 1 
Sair ödemeler 824 3 563 2 370 

ıSaınjdığın seneılaik varlık artışı : 11 062 594 948 632 679 1 19 
(îşl. ve îşt. Kâr. dah.) 331 773 422 579 505 158 46 
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d) Bötfç pma, tvi&mm llglaril : 
5434 sayılı Kanunun 23 neü maddesine göre sandıktan borç alanlarla bunlara ödenen meblâğların tu 

Tutar 
Aded (Milyon olarak) 

1950 6 979 2 723 
1967 120 662 216 024 
1968 114 814 206 199 
1969 Tahmini 129 726 230 000 

e) 0teIlaıa%^taietriJ : 

5434 sayılı Kanunun 22 nci maddesi icabı saüdıik otel inşaat faaliyetlerine 1954 yılından itibaren gir 
meye açılmış olanların maliyetleri, getirdiği sandık gelirleri ve dövıiz miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

GELİR 

(Milyon olarak) 

Otiellıin .adı Maliyeti 1955 1967 196 

Hütan ûtıelıi 100 322 1 857 6 837 7 8 
Tıarabya Oteli 103 142 — — 3 260 5 
Çelik Palas Oteli 24 447 —. — 19 4 
B. Efes Oteli 98 623 — • 1 685 2 7 
B. Ankara Oteli 89 755 —. '526 6 
;Stad Otelıi 32 000 —. —. 
Kuşadası Tatil Köyü 24 277 — —. 1 8 
Foçıa Tatil Köyü 23 418 — 380 1 5 
Bayramoğlıu Tatil Sıit. 8 500 — —. 
Tarabya Plajı 3 261 — 315 8 
îş hanları 127 036 — • 7 303 7 8 
Oto garlar 35 820 — 1 714 1 6 

[*] Dükkânların kira, gelirleri dâhildir. 
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DÖVİZ GELİRLERİ 

(ıMilyon olarak)' 
1955 

78 

1967 1968 1969 Ta 

Hilton Oteli 

1955 

78 2 198 3 255 3 45 
Tarabya Plajı —. — 227 33 
Çelik Palas Oteli — 19 45 5 
B. Efes Oteli — 214 385 40 
B. Adkara Oiteli —. 84 88 9 
Stad Oteli —. —. — 
Kuşadası Tatil Köyü — — 209 21 
Foça Tatil Köyü — • — • 169 17 

ıSandığa ait otellerden Hilton Oteli ve B. Ankara Oteli ile Foça ve Kuşadası tatil ıköyleri yapılmış mukaveleler gereği 
dan işletilmekte, Tarabya Oteli, B. Efes Oteli, Çelik Palas, Stad Oteli, Bayramoğlu Tatil Köyü ile Tarabya Plajı Em 
tarafından işletilmektedir. 

Otellerde 1969 yılında yapılan beynelmilel mahiyetteki kongreler 36 adede baliğ olmuştur. Bu ıötel ve işhanlannda 
3 065 kişiye ulaşmıştır. 
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g) îmişfajaJt l a a l t y e t a i : 
Sandığın 1969 yıl bilançosuna göre sahibolduğu gayrimenllmlleri kıymeti (İktisap değeri üzerinden (697 837 000) 

sonunda (722 000 000) lira olacağı tahmin edilmektedir. 
1967 - 1969 yıllarında yapılan yatırım harcamalarının miktar ve nisbeti aşağıda gösterilmiştir. 

Programa göre Yapılan 
yapılması lüzumlu yatırım Tahakkuk 

Yılı yatırım (Milyon) Milyon nisbeti % 

1967 58,0 58,8 101 
1968 46,0 30,0 65 
1969 36,4 1969 neticeleri henüz alımmatanş.tır. 

1968 yılındaki nisbet düşüklüğü, Dilek Yarımadası tatil sitesinin fiilen inşaatıma başlanılmamasnnıdaın ileri gelmekt 
1970 yılı inşaat programı aşağıdaki şekilde itesbit edilmiştir. 

•Maçka Oteli 15 500 000 
Dilcik Yarımadası frıırıiısltik tesisi 500 000 
.Ebu&uut İşhamı 1 500 000 
Lâle Sineması 3 000 000 
Grene! müdürlük arşiv bldku 1 500 000 
İdame giderleri 1 600 000 
Kesiiınıhesap giderleri 2 800 000 

26 400 000 

4. t- MİLLÎ PİYANGO ÎDARESİ 

a) Kıunılnış : 
Türkiye'de ilik düzenli ve devamlı piyango müessesesi 1926 yılında kurulmuştur. Karşılığı para olm'ak üzere piyan 

nunla Türk Hava Kurumuna verilmiş ve piyango lişleri 14 sene müddetle bu kuruma bağlı «Tayyare Piyangosu Müdü 
muştur. 

Devlet Piyangosunun yurt savunmasına yardıım gayesini dalıa verimli duruma getirmek ve az masrafla yöne 
5 . 7 . 1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Tayyare Piyangosu lâğvedilerek Millî Piyango İdaresi kurulmuştur. Bu sure 
olmak üzere piyango tertibetmek, Millî Piyango İdaresinin inhisarına verilmiştir. 
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'Millî Piyango İdaresi, Maliye Bakanlığına bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, şahsiyeti hükmiyeyi ha 
dür. 

Sermayesi bir milyon lira olup, bunun tamamı Devlete aittir. 
İdarenin safi kârı, her yıl «Millî Piyango geliri» adı altında Devlet bütçesinde yer almaktadır. 

ıb) Tevdiat : 
Millî Piyango İdaresi, 23 sayılı Kanuna göre kurulmuş «Müdürler Kurulu» tarafından yönetilmekte 

nun murakabesine tabi bulunmaktadır. 
İdarenin, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da büroları bulunmaktadır. Diğer şehir ve kasabalarda, 

aracılık yapmaktadır. 

c) Görevler1 : 
Piyangoların tertip ve iorasiyle yurt ölçüsünde bilet satışlarına ve ikramiye ödemelerine ilişkin her tür 

yönetmek, her yılın nakit ve kıymet hareketlerini bilânçolariyle tesbit eylemek, idarenin aslî faaliyet kon 
d) Priogrlajmı :' 
İdare, inşaatı tamaniflaınimıış ve 1969 yılı başında hıizmjete alınmış olan yeni binasında çalışmalarını 

Itlur. 
1967 yılıma kadar 12 si aylık, 6 sı fevkalâde <o:imalk üzere, yılda yapılan 18 çekilişe 1967 yılında 4, 

«dilerek çekiliş adedi 26 ya çıkarılmış, 1969 yılında ise 33 oılarak plânlanmıştır. 1970 yılımda yapılac 
ğer aylarda 3 er olmak üzere 35 olarak programa alınmıştır. 

Çekiliş sayısının artışına paralel olarak, piyangoların mimara sayısı ve bilet fiyatlarında, ıgerekli 
yıllında çekilecek piyangoların numara sayısı, bayram, piyangoları hariç, 300 000, bilet fiyatları ise 
lıanmıştır. 

İdare faaliyetinin düzenleme ve planlanmasında, piyangoyu, toplumumuzun moral bünyesinde olıuım 
mi satışa varılmıası fazla ikramiye dağıtılarak halkın ilgisinin artırılması, Hazineye de her yıl yüksele 
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©) Faafliyetileıl : 
İdaremin 1965 - 1968 yılları faaliyet sonuçlarına ait nalkaım;lar şöyledir. (Tl. olanak) : 

1965 1966 1967 196 

Oölir 93 413 403 92 633 640 107 027 988 123 80 
Halka ödemen ikramiye 45 509 425 46 153 340 52 183 450 59 73 
Hazineye verilen, safi kâr 38 858 588 36 592 588 43 195 526 50 311 
Satıcılara ödenen komisyon ille 
;Ziraat Bankasına verilen aracı
lık giderleri 5 492 183 5 854 651 6 814 127 7 88 
Gıemel giderler 3 553 207 4 033 061 4 834 885 5 87 
•Gtemıel giderlerin gelire oram >% 3 80 !% 3 35 !% 4 52 % 4 

Yıukarılki tıablodıa görüldüğü üzere, 1965 yılında bilet satışlarımın artırılmfası için ikramiyelerim, rdldâ;milarım ve sat 
mesi yoluyla alman tedbirler, 1967 yılında çekiliş adedinim de artırılması suretiyle, halkım daha fazla ilgisi çekiler 
ısâfi kâr göze çarpar oramda yükselmiştir. 

1969 yılımın met kâr miktarımı, yılbaşı çekilişindim satış ve ikramiye isabet duruimu, tâyin edeeelktir. 1969 met kâ 
lira aşacağı tahmin edilmektedir. 

1969 yılında halkımızın. Millî Piyangoya gösterdiği rağbetin artması, bilhassa (10) liralık biletlerim (5) liralık 
vamlı yükselımesi karşısımda, 1970 yılı çekilişlerimde satılan, biletlere isabet miktarımı çoğaltmak ve saltış hasılatımı d 
kiliş adedimin. Aralık ayı hariç her ay üçe çıkarılmasına, çekiliş plânlarımda da numara sayışımın 100 000 eksiltilm 
bilet fiyatlarımın. (40), yarımların (20), çeyreklerin (10) lira teşbihine karar verilmiştir. 

5. VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONl' 

Vergiler Temyiz Komisyonu, vergi kanunlarının uygulanmasından doğan ihtilâfların ikinci derece de inceleme v 
rında müstakil olmakla beraber, Maliye Bakanlığına bağlı olması ve personelinin tâyin usulleri ile diğer idari işle 
ve yürütme organının yönetim ve gözetimine tabi bulunması nedenleriyle yargı mercii (mahkeme) niteliğini haiz değil 
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Komisyona int ikal eden ihtilâf (dâva) sayısı y.duaıı yıla, a r tmak tad ı r . Aşağıdaki tablo İm d u m m ı ı a 

Devren Yeni den (i el en Ertesi yıl 
Yılı gelen gelen toplamı Çıkan devir od ile 

195] — 2J 236 21 236 21 005 2 
1955 854 31 542 ;32 396 29 298 3 0 
19(50 9 840 3,1 522 41 362 35 508 5 8 
1965 3'793 'Mi 797 40 590 35 391 5 
1968 9 952 40 614 50 566 37 223 13 3 
.1968 9 952 31 032 40 984 26 790 14 
1969 13 •)4'i 27 839 41 182 28 3!() 12 8 

Not : îs hacmi, malî yıl itibariyle tesbit edilmektedir. 
Beş yıllık devreler itibariyle bilgi verilmekle yeli itilmiştir. 

Vergiler Teniyiz Komisyonu, 1969 yılı ortasında Yeni şehirde bir binaya taşınmıştır . Yerleşme w çalı 
lanamamışt ı r . İki yüzden, yeter i k a d a r randıman a l ınamamaktadı r . 

1970 yılı Bütçesi ile bu ih t iyaçlar karşılandığında, daha r aha t ve verimli çalışmak mümkün olacakt 
Devlet in vergi gelirlerinin ar tması , her şeyden evvel, vergi emniyet inin sağlanmasına bağlıdır. Yergi 

lerin müessir, süra t l i işliycn ya rg ı denetimine tâbi tııtulnuısı ile mümkündür . Bugün, memleketimiz 
sef, mevcut tu r denilemez. Bunun için, vergi mahkemelerinin biran evvel kurulması şar t t ı r . 

III - BÜTÇE UYGULAMALARI. VE SONUÇ LAL' 

Genel bütçenin 1967, 1968 ve 1969 yılının 7 aylık uygulama sonuçlariyle Maliye Bakanlığı Bütçesi 
uygu lama sonuçları aşağıda gösterilmiştir . 

A ) Genel Bütçe uygulamaları : 
1967 bütçesiyle (.18) milyar (813) milyon (489) bin l iralık ödenek verilmiş ve yılı içinde bu tu t a ra 

ödenek eklenerek yılın ödenek tu ta r ı (19) milyar (908) milyon (126) bin l iraya ulaşmıştır . 
!Bu ödeneklerin (18) milyar (493) milyon (853) bin lirası harcanmış ve kullanılmıyan (1) milyar (2 

edilmiştir. 
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'Ödenek ve harcamaların ekonomik hölümlcnıucsine göre gelişmelerini gösteren tablo aşağıdadır 

Toplam 

Bütçe ile 
verilen 
ödenek 

Yılı içinde 
eklenen 
ödenek 

Yıl 
sonundaki 

ödenek 
Harcamalar 

18 813 489 1 094 637 19 908 126 18 493 853 

Yok 
edilen 

ödenek 

Cari 9 397 911 222 268 9 620 179 8 829 989 681 096 
Yatırım 2 434 610 239 852 2 674 462 2 416 672 158 148 
Sermaye T. T. 6 980 968 632 517 7 613 485 7 247 192 365 854 

1 205 096 

1967 bütçesi ile alman ödenekler yıl sonuna kadar % 5,82 oranında artmış, bu ödeneklerin % 92,89 u harcana 
edilmiştir. 

1968 yılı Bütçesinin uygulanması sonunda bütçe ile alman (21) milyar (612) milyon (211) 1in liralık ödenek 
bir artışla (23) milyar (670) milyon (777) bin liraya ulaşmıştır. 

Bu ödeneklerin % 89,07 oranındaki (21) milyar (84) milyon (120) bin lirası harcanmış ve artan (2) milyar ( 
% 10,22 oranında ödenek yok edilmiştir. 

Ödenek ve harcamaların ekonomik bölümlennıesine göre gelişmeleri gösteren tablo aşağıdadır. 

Bütçe ile 
verilen 
ödenek 

Yılı içinde 
eklenen 
ödenek 

Yıl 
sonundaki 

ödenek 

Cari 10 347 074 520 176 10 867 250 
Yatırım. 2 530 386 380 336 2 910 722 
Sermaye T. T. 8 734 751 1 158 054 9 892 805 

Toplam 21 612 211 2 058 566 23 670 777 

Harcamalaı 

9 988 757 
2 665 117 
8 430 246 

21 084 120 

Y ôk 
edilecek 
ödenek 

77-6 038 
183 041 

1 461 284 

2 420 363 

1969 yılı için bütçe ile (25) milyar (696) milyon (976) bin liralık ödenek alınmış ve bu tutara Ekim 1969 s 
v625) bin lira eklenerek 8 aylık dönem sonunda ödenekler (26) milyar- (474) milyon (601) bin liraya ulaşmıştır. 
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ıSekiz aylık dönem içerisindeki ödeneklerin (19) milyar (352) milyon (626) bin lirasının saymanlıkl 
harcanmasına yetki verilmiş ve bu yatkiye dayanılarak (16) milyar (577) milyon (268) bin lirası harcan 

1969 bütçe yılı harcamalarının mahsup devresindeki harcama tutarları da dâhil oİmak üzere (24 40 
ktadır. 
Ödenek, ödeme emri ve harcamaların ekonomik bölümlenmesi aşağıda gösteril mistir-. 

Ödenek Ödeme Emri Harcama 

Cari 11 623 348 9 291 964 6 766 216 
Yatırım 3 080 395 '2 477 653 1 723 736 
Sermaye T. T. 11 770 858 7 -583 009 8 087 336 

Toplam 26 474 601 19 352 626 16 577 288 

B) Maliye 'Bakanlığı Bütçesi uygulaması : 
1969 bütçe yılının 8 aylık dönemi içerisinde 'Maliye Bakanlığı için alman ödeneklerin % 83,62 sin 

canmasına yetki verilmiş ve bu ödeneklerin % 69,78 i harcanmış bulunmaktadır. 
Ödenek, ödeme emri ve harcamaların ekonomik bölümlenmesine göre tutarları aşağıdaki tabloda gö 

Ödenek «ödeme Emri Harcama 

Cari 442 625 370 781 358 461 
Yaıtırım 1 000 817 188 
Sermaye T. T. 11 104 445 9 284 '605 7 700 036 

Toplam 11 548 070 9 657 203 8 058 685 



28 — Maliye Bakanlığı — 475 — 

C) Gelir Bütçesi uygnlamafljarı : 
a) 1967 yılı : 
1967 yılı gelirleri (18 318 489 260) lira olarak tahmin edilmiş, yıl içinde bu miktarın (18 101 320,629) lirası t 

minlerinin tahsilâit rakamları üzerinden gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 98 dir. Gelir tahminleri ile tahsilat 
(212) milyon liranın hangi kalemlerden ileri geldiği aşağıda gösterilmiştir. 

Vergi gelirlerinde tahmine nazaran noksan tahsilat 
Vergi dışı normal gelirlerde tahmine nazaran fazla tahsilat 
'Karşılık paralarla özel fonlar hasılâtındaki noksanlık 

Toplam 
Tasarruf Bonosu hasılatında tahmine nazaran fazla tahsil edilen miktar — 130 

Gelir- tahmini ile fiilî tahsilat arasındaki fark 212 » » 

fo) 1968 yılı : 
1968 yılı gelirleri (20 712 211 285) lira tahmin edilmiş, yıl içinde ise, (19 879 898 465) liralık tahsilat yapılm 

zaran gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 96 cur. Gelir tahminleri ile tahsilat arasındaki farkı teşkil eden (83 
aşağıda gösterilmdştir. 

Vergi gelirlerinde tahmine nazaran noksan tahsilat 1 069 Milyon Tl. 
Vergi dışı normal gelirlerde tah. nazaran fazla ^tahsilat — 644 » » 
Karşılık paralarla özel fonlar- hasılâtındaki noksanlık 281 » » 

254 M ilyon Tl. 
— 119 » » 

207 » >> 

342 » » 
— 130 » » 

Toplam 706 » » 
Tasarruf Bonosu hasılatında tahmine nazaran noksan tahsil edilen miktar — 12(5 » » 

Gelir tahmini ile tahsilat arasındaki fark 832 
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c) 1969 yılı : 
1969 yılı gelir tahminleri, 9 aylık tahsilat rakamları ve 9 aylık tahsilatın tahminlere oram aşağıda 

(l'Milyon Tl. olarak) 

Gelirin mahiyeti 

Vasıtasız vergiler toplamı 
Vasıtalı vergiler toplamı 
Vergi dışı normal gelirler toplamı 
Özel gelirler ve fonlar toplamı 

Genel Toplam 

9 Aylık Ta 
1969 (Mart^TCasım ta 

'Bütçe dönemi) çe 
Tahmini tahsilatı 

6 950,0 518,5 
14 299,2 8 591,3 

1 132,1 976,0 
2 116,0 1 607,2 

24 497,3 16 693,2 

Tablodaki tahsilat rakamları, ekonomik konjonktür ve tahsilatın geçmiş, yıllardaki gelişme oranları 
(600) milyon liralık iç istikraz da dâhil olmak üzere (22 989) milyon liralık tahsilat seviyesine ulaş 

IV. — 1970 MALİ YILI MALİYE HAKANLIĞI GİDER BÜTÇESİ T 

1. — Genel olarak : 
Maliye Bakanlığı için teklif edilen 1970 malî yılı gider bütçesinin; car i yatırım ve sermaye teşkili 

velki yıla kıyasla mutlak rakam ve nasbi olarak gösterdiği değişiklikler şöyledir. 

(Milyon! Lira) 
1969 1970 İki yal 
malî M. vılı arasındaki 

Giderin ekonomik maliyeti yılı teklifi fark 

Cari harcamalar 
Yatırını harcamaları 
S. Teşkili ve transfer harcamlaları 

728,7 789,7 + 61,0 
16,0 5,9 — 10,1 

11 055,5 12 654,5 + 1 599,0 

Toplam 11 800,2 13 450,1 + 1 649,9 
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2. — Bütçede geçen yıla nazaran meydana gelen değişikliklerin ekonomik kategorileri itibariyle izahı : 
a) Cari giderler : 
Maliye Bakanlığı cari giderlerinde 1970 malî yılında, bir önceki yıla nazaran meydana gelen (61) milyon lira 

yılı Kanun gereğince 1969 malî yılı bütçesine konulmuş olan (400) milyon liranın bu yıl (58,7)1 milyon lira artırılm 
Ayrıca, cari -giderlerde başka bir kısmı artışlar daha vardır ki, bunlar diğer bâzı kalenderdeki azalışlar vesilesiyle 

lar. Bunların başlıcalarını şu suretle sıralamak mümkündür : 
12.211 ııci tertipte yer alan «Genel idare hizmetlileri ücretleri» ne. artan iş hacmim karşılamak maksadiyle istenen 

ve ımcvcut bir lasını personele terfi (imkânı sağlanmasının karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran (1) milyon (981 
12.280 ııci «İşçi ücretleri» tertibi, Darphane ve Damga Matbaası işçileriyle yapılan toplu sözleşmenün malî şartların 

lira artış göstermektedir. 
12.340 ncı «Tedavi giderleri» tertibi, yeni tedavi yönetmeliğinin icabı olan giderlerle ücretli personele de teda 

gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere (550) lira artırılmış bulunmaktadır. 
12.370 ııci «Emekü kesenekleri ikarşılıkları» tedibinde de. v^'i sayılı Kanunla % 6 dan % 14 e çıkarılmış olan 

olarak (10) milyon (350) bin liralık artış kaydedilmiştir. 
.12.520 ııci «Kasa tazminatı» tertibi, mevcut kadrolara göre yapılan hesap neticelerinde (2) mil yon lira artırılmışt 

12.816 ncı «Yolluk karşılığı verilen tazminat» tertibine 6245 «ayılı Kanunun 49 ııcu maddesi gereğince tahsildar 
lâğla.! ı karşılamak üzere (160) b in l im eklenmiştir. 

13.150 ııci «Yakacak alımları ve 'giderleri» ter 'A\û, Hükümet konaklarının ısıtılması giderlerini karşıladığı için, 
hizmetlerim de kapsamakta ve geçen yıla nazaran ihtiyaca binaen, (310) bin lira artırılmış bulunmaktadır. 

14.430 ııcu «Para taşıma giderler/i» tertibin deki ödenek, sarfiyatın gösterdiği seyre uyarak (167) bin (500) lira 
1.4.44.1 ııci «Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve arazi vergileri» tertibi, ihtiyaca binaen (712) bin (50 

tir. 
.14.442 ııci «Diğer vergi,, resim ve haç.larr» tertibi aynı gerekçe iıle (225) bin lira artırılmıştır. 
14.492 ııci «Devlete aıit taşınır ve taşınmaz malların genel gilerleri» ihtiyaçlardaki değişmeye paralel olarak (262) 

termiştir. 
b) Yatırım giderleri : 
1970 malî yılı Maliye Bakanlığı yatırım büt:;cMİnde bir önceki yılın bütçe teklifine nazaran (10,1) milyon liral 

tadır. Bu, muhtelif yatırım tertiplerin/deki (2,9) milyon liralık artışa mukabil diğer bazılarındaki (13) milyon 
çıkmış bir .rakaımdır. 22.661 ncii «Yapı tesis ve büyük onarım -giderleri» tertibine Hükümet konakları için konmu 
Bakanlığına devrediileceık ödeneğin (14,8) milyon liradıan (1,8) milyon liraya düşmesi azalışın yegâne sebebidir. Art 
tiplerde yer alan ve Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme ve taşıtların iktisabı ve .sair giderleri için öngörülen ödenekl 

c) Sermaye tjeşkili ve transfer harcamaları : 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1970 malî yılında, bir önceki yıla nazaran mutlak rakam olarak (1 649 

termiş bulunmaktadır. Oran olarak bu miktar, %(13,98) e tekabül etmektedir. Geçen yıla nazaran vukua gelen ve 
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gereken önemli bir yanı da sermaye teşkili ve transfer harcamalarının geçen yıkı göre yer aldıkları terti 
Nitekim (A/3) cetvelinde 1970 yılında 1969 a nazaran (2 242,8) miılyon liralık azalma buna mukabil (3 8 

Bu, azalış ve artışların başlıca hangii tertiplerden ileri gcldliğani kısaca şöyle açıklıya!)iliriız. 
Azalış gösteren tertipler 

Tertip (Milyon lira) 
No. 

31.113 
31.115 
31.140 

32.100 

33.111 
33.113 

33.213 

34.111 
34.121 
34.124 

Ödeneğin çeşidi 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerine mahsuben ödemeler 
Turizm kesimine girenler 
Ulaştırma kesimine girenlere 
T. Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortaklığına 
Kamulaştırma ve satınalmalar 
Kamulaştırma ve satmalma bedeli. 
iktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi transferler 
Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 
Diğer hizmet kesimine girenlere 
Kamu teşekküllerine iktisadi transferler 
Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle İktisadi Devlet Teşekküllerin 
necek görev zararları 
Malî transferler 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne 
Gelişme ve teşvik fonları 

—i Karma teşebbüslere katılma payları 
32.230 Yönetim giderleri hazine payı 

—< Emekli, aylıkları ile diğer benzer 
35.821 Siyasi partilere Devlet yardımı 
36.110 Konsolide iç borçlar faizi 
36.210 Konsolide dış borçlar faizi 
36.912 6/1495 sayılı Karar gereğince T. C. 

Diğer tertipler 

öde meler 

Ziraat Bankasına 

Toplam 
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Artış gösteren tertipler 

(Milyon lira) 
Tertip 

No. Ödeneğin çeşidi m 

31.000 İktisadi Devlet Teşekküllerinin Sermaye yelerine mahsuben ödemeler 
33.000 İktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi transferler 
33.213 İktisadi Devlet Teşekküllerine ödenecek görev zararları 
34.000 Katma bütçeli idarelere hazine yardımları 
34.310 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ge reğince özel idarelere 
34.000 Belediyelere yapılacak yardım ve ödeme 1er 
34.000 İkrazlar ve avanslar 
34.693 Merkez Bankası nezdinde açılacak «Sele ktif Kredi Fonu»' 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl ma payı 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 İç Devlet borçları 
36.000 Dış Devlet borçları 
36.000 Geçen yıllar borçları 
36.620 261 sayılı Kanun gereğince geri verilecek paralar 
36.000 Faiz, acyo, para ve kur farkları 
36.000 Diğer borç ödemeleri 

Diğerleri 

Toplam 

Diğerleri 

Toplam 

V - GELİR BÜTÇESİ : 

1970 malî yılı Gelir Bütçesi ile ilgili incelemelerimizin sonuçları aşağıda arz edilmiş bulunmaktadır. 
1970 Gelir Bütçesi incelemelerimizin ayrıntılarına girmeden önce, 1969 yılı Gelir Bütçesi uygulaması hakkın 

zaruri görülmüştür. 

1969 malî yılı Gelir Bütçesi tatbikatı : 
Bilindiği gibi, Anayasamızın tesbit eıttiği süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş bulu 

nin 1969 malî yılı ile ilgili bölümünde 7 aylık (Mart - Eylül) tahsilat rakamları gösterilmiş bu Ilınmaktadır. 
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Raporumuzun hazırlanması sırasında 9 aylı k fiilî tahsilatın neticesi alındığından, 9 aylı k uygul 
katine sunmayı faydalı buluyoruz. 

Yüksek malûmları olduğu üzere uygulanmasına devam edilmekte olan 1969 malî yılı Bütçesi geli 
min edilmişti. 

9 aylık (Mart - Kasım) uygulama dönemi içinde Gelir Bütçesinin % 68,1 ime tekabül eden, (1 
ınıçiır. 

1969 Malî yılı Kasım ayı tahsilatı 

1967 - 1969 yılları ile mukayeseli olarak 

(000 ilâvesiyle) 

Aylar 1967 1968 1969 

Mart 1 308 654 1 354 385 2 034 910 
Nisan 1 768 457 2 019 971 2 001 324 
Mayıs 1 378 422 1 637 353 1 706 255 
Haziran 1 619 241 1 581 614 1 677 820 
Temmua 1 647 251 1 852 200 2 412 863 
Ağustos 1 272 049 1 284 880 1 449 394 
Eylül 1 359 467 1 420 576 1 650 633 
Ekim 1 594 144 1 490 515 1 741 832 
Kasım 1 687 524 1 878 831 2 018 217 

9 Aylık yekûn 13 635 209 14 520 328 16 693 249 

Aylık vasatı 1 515 923 1 613 369 1 854 805 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 1967, 1968 ve 1969 yılları1 ortalama aylık tahsilat rakam 
tedir. Ortalama aylık tahsilat rakamlarındaki bu gelişme trendinin bütçe yılının mütaakıp aylarında 
malî yılı sonunda genel bütçe gelirlerinden yaklaşık olarak (21 919) milyon liralık hasılat sağlanaca 
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1970 YILI GELİR BÜTÇESİ 

1970 yıllı programı ive bütçe gelirleri i: 
1970 yılı programında, mevcut vergi sisteminin getireceği toplam bütçe geliri (26.6) milyar olarak tahm 

solide bütçe gideri! olarak tesbit edilen rakam (28.'9) milyar olup programa göre 19701 malî yılı finansman a 
Aşağıda ayrıntıları açıklanmış* bulunan 1970 yılı Gelir Bütçesi tahminlerinde finansman, açığını kapatacak 

gerçekleşeceği dikkate alınmış ve konsoide Devlet Bütçesi gelirleri ile programda öngörülen harcama hedefle 
lanmıştır. 

Genel Bütçenin 1969 Bütçe ıtalhminine! göre 

1970 Bütçe teklifinin mukayesesi 

Gelirin Cinsi 

1 Vergi gelirleri 
a) Vasıtasız vergiler 
b) Vasıtalı vergiler 
2 Vergi dişi gelirler 
3 Özel gelirler ve fonlar 
a) 'Tasarruf bonoları 
b) Fonlar 
Karşılık paralar 

Topiam 

1969 tahmine göre 
1969 1970 1970 Bütçe tahmin 

Bütçe Bütçe Bütçe Bütçe 
Tahmini Tahmini Farkı Nisbeti 

21 249 23 571 + 2 322 + 
6 950 8 300 • + 1 350 + 

14 299, 15 271 + 972 + 
1 132 1 510 + 378 + 
2 116 2 191 + 75 + 

785 780 — 5 — 
161 131 — 30 — 

1 170 1 280 + 110 + 

24 497 27 272 + 2 775 + 

Gelir tahminlerinde öngörülen bu artışların genellikle çeşitli sektörlerdeki gelişmelere, i thalât ve üretim mi 
tihdam hacmmdaki artışlara dayandığı anlaşılmaktadır. 

1970 yılı bütçe gelirlerinin! kalemler itibariyle İncelenmesi aşağıda «gelir tahminlerinin tahlili» bölümünde a 

GELİR TAHMİNLERİNİN TAHLİLİ : 
Gelir Vergisi : 
Vasıtasız vergi grupu içinde en önemli yeri işgal Gelir Vergisi tahsilatında yıldan yıla net ve devamlı 

tedir. 1957 yılında bu kalemden yaklaşık olarak sağlanan (975) milyonluk tahsilat, 12 yıllık dönem sonunda 
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lıkla 1968 yılında (4 413) milyona ulaşmış bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 1969 m a l î y d i 
milyon civarında bir gelir sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

Geilir Vergisinin yıllık tahsilatı ve tahsilattaki artış oranları yıllar itibaride aşağıdaki tabloda gös 

Yılı Fiilî tahsilat 

1957 975 367 807 
1958 1 154 361 454 
1959 1 562 277 825 
1960 1 851 346 570 
1961 2 051 729 950 
1962 1 910 057 314 
1963 2 228 594 748 
1964 2 419 128 103 
1965 2 670 665 384 
1966 3 310 794 385 
1967 o O 993 559 111 
1968 4 413 260 502 

Bilindiği, üzere. Gelir Vergisi, yıllık beyanııemeye müsteniden alman Gelir Vergisi ve stopaj suretiyle a 
grupta toplanmış bulunmaktadır. 

Bir fikir verebilmek amaciyle, her iki grupun, Gelir Vergisi tahsilatı içindeki' payları, bu paylardaki g 
rine dayanılarak düzenlenen aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bir evvelki yıla nazaran 

Miktarı % Nisbeti 

"1 __ 
178 993 652 18,35 
107 916 421 35,33 
289 068 695 18,50 
197 359 239 10,66 
L41 672 636 — 6,90 
318 537 434 16,67 
190 533 355 8,54 
251 537 281 10,39 
640 129 001 23,96 
682 764 726 20,62 
419 70! 391 10,62 
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Gelir Vergisinin beyannemeli ve stopaj grupları itibariyle taksimi ve mukayesesini gösterir 

(000 ilâvesiyle) 

Beyannemeli grupun Stopaj grupmmıı 

Gelir Vergisi 
genel tahsilat Yekûndaki Yekûndaki 

ıcııeler yekûnu Miktarı hissesi Miktarı hissesi 

1958 1 154 361 494 561 42,84 659 800 57,16 
1959 1 562 277 541 026 34,61 1 021 251 * 65,37 
1960 1 851 346 683 861 36,93 1 167 485 63,07 
1961 2 048 705 707 652 34,54 1 341 053 65,46 
1962 1 910 057 666 039 34,87 1 244 018 65,13 
1963 2 288 594 905 589 40,63 1 323 005 59,36 
1964 2 419 128 920 458 38,04 1 498 670 61,95 
1965 2 670 665 1 130 871 42,34 1 539 794 57,66 
1966 3 310 794 1 344 456 40,60 1 966 338 59,40 
1967 3 993 559 1 583 992 39,66 2 409 567 60,34 
1968 4 413 260 1 765 081 40,00 2 648 179 60,00 

Yıllık beyanneme üzerinden vergiye tabi Gelir vergisi mükelleflerinin 1958 - 1968 yılları arasında ödedikleri vergil 
naklarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Bilindiği üzere, 1969 malî yılı bütçesi ile Gelir Vergisi varidatı (5.100) milyon lira olarak tahmin edilmişti. 9 aylık 
dönemi sonunda tahminin % 80,3 üne tekabül eden (4.098.5) milyonluk kısmı tahsil edilmiş bulunmaktadır. Tahsi 
ğında, 1969 malî yılı sonuna kadar bu kalemden yapılacak tahsilatın (5.200) milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. Bu 
gisi tahsilatındaki gelişme hızının % 14,7 civarında olduğunu göstermektedir. 

Bu duruma göre, Hükümetçe 1970 yılı Gelir Vergisi tahminî olarak (teklif olunan (6.150) milyon liranın normal o 
labilir. 
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Beyannameye tabi Gelir Vergisi ( Mükellef grupları itibariyle) 

(Mily on T. L.) 
Gelir Vergisi 1958 1959 1960 1961. 1962 1963 1964 196 

Ticari kazanç 413,6 412,7 561,6 572,6 550,0 7İ 5,1 738,7 8 
Zirai kazanç elde edenler — — — —• — 24,4 25,8 
Serbest meslek erbabı 29,5 45,2 40,1 42,0 51,1 67,2 70,7 1 
Gayrimenkul sermaye iradı 26,7 41,0 45,5 53,6 40,0 58,8 51,9 
Menkul sermaye iradı 22,2 29,0 31,0 32,2 17,2 30,4 9 O Q 

Sair kazanç ve iratlar 1,0 8,6 2,1 1,8 2,0 2,8 2,5 
95/1 nci maddeye göre 0,6 3,2 2,1 0,5 O Q 

0 , 0 3,5 3,8 
95/2 nci maddeye göre 1,0 1,3 1,4 1,9 2,6 3,1 3,8 

Yekûn 494,6 541,0 683,8 707,6 666,0 905,3 920,4 1 1 

Kurumlar Vergisi : 
1969 malî yılı Bütçesi ile (1 milyar 500 milyon) liralık Kurumlar Vergisi tahsil edileceği tahmin edilmi 

bu kalemden (1 milyar 152 milyon) lira tahsil edilmiş bulunmaktadır. Malî yıl sonuna kadar tahsilatın 
ğı anlaşılmaktadır. 
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Vergiye tabi kurum sayısı ve beyanname veren kurum sayılarındaki artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmişti 

Beyanname 
veren Bir evvelki yıldan 

Sene kurum . adedi Fazlası % Nisbeti 

1957 3 304 . — 
1958 3 909 + 605 + 18,31 
1959 4 381 + 472 + 12,07 
1960 4 461 + 80 + 1,82 
1961 4 456 — 5 — 0,11 
1962 4 570 + 114 + 2,55 
1963 4 704 + 134 + 2,9 
1964 5 266 + 562 + 11,94 
1965 5 333 + 67 + 1,27 
1966 5 570 + 237 + 4,44 
1967 6 375 + 805 + 14,45 
1968 6 665 + 290 + 4,54 

Tablonun tetkikinde görüldüğü üzere, kurum sayısında devamlı ve net bir artış müşahade edilmektedir. Kurum s 
de Kurumlar Vergisi hasılatını da etkilemektedir. 

Tahsilatın geçmiş yıllarda gösterdiği gelişme ve bu verginin hasılatına tesir etmesi muhtemel diğer faktörler göz 
yılı Kurumlar Vergisi hasılatı olarak Hükümetçe teklif olunan, (1.600) milyon liranın uygun olduğu sonucuna ulaşm 

Diğer vasıtasız vergiler : 
1970 malî yılı için diğer vasıtasız vergiler geliri olarak tahmin ve teklif edilen miktarlar 1969 yılı tahminleri ile m 

terilmiştir. 
1969 tahmini 1970 tahmini 
(Milyon T.L.) (-Milyon T.L.) 

Bina Savunma Vergisi 215 280 
Veraset ve İntikal Vergisi 40 120 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 95 150 
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Bina Savunma Vergisinin tahminin, bu kalemdeki 9 aylık tahsilatın geçen yıllarda gösterdiği gelişm 
uygun kabul edilmesi gerekir. 

Veraset ve İntikal Vergisinin 1969 yılı Bütçesi ile tahmin olunan miktardan (80) milyon Cazla tahm 
yönde yapılacak değişiklik ile ilgili bulunmaktadır. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisindeki (55) milyonluk fazlalık ise 1970 yılı içinde motorlu kara taşıtla 
bünyesinde yapılacak' değişiklikler dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

Güder Vergileri : 
İthalde alınan İstihsal Vergisi : 
1969 malî yılı gelir bütçesi ile ithalde alınan İstihsal Vergisi olarak (.1.500) milyon lira tahinin ed 

rakamlarının ışığı altında malî yıl sonuna kaçlar bu kalemden (.1.050) milyon lira civarında bir tahsil 
Malûm olduğu üzere, bu verginin hasılatı, yıl İrk ithalât hacım na ve ithalâtın kompozisyonuna g;öve 

bağlı bulunmaktadır. 
1970 yılı ödemeler dengesine göre, yıl içinde (885) milyon dolarlık ithalât yapılacağı programlanmış 

rakamın, (7.065) milyon Türk lirasına tekabül eden (785) milyon • dolarlık kısmının vergiye tabi ithal 
Vergiye tabi genel ithalât değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına, göre 

kaydedildiği ve 1968 yılı sonuçlarına göre ensidans m % 19,8 seviyesine düştüğü tesbit edilmiştir. 
Bu durum dikkate alınmak suretiyle, 1970 yılı için tesbit edilen % 19,8 ensidans oranının uygun old 

leşmek şartiyle, Hükümetçe teklif ve tahmin olunan (1.150) milyon liralık ithalde alman İstihsal Verg 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dâhilde alınan İstihsal Vergisi : 
a) Dahilî imalâttan alınan Gider Vergisi, 
b) Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergisi, 
c) Kibritten alınan İstihsal Vergisi, 
d) Bira ve tabiî köpüren şarap ve viski İstihsal Vergisi gruplarından müteşekkildir. 
1969 yılı Gelir Bütçesi ile bu vergi hasılatı olarak, (1.900) milyon lira tahsil edileceği tahmin edil 

malî yıl sonuna 'kadar bu kalemden (1.850) milyon lira hasılat temin edileceği anlaşılmaktadır. Bu du 
% 18 oranında bir gelişme olduğunu göstermektedir. 

Bir taraftan tahsilattaki bu gelişme oranı ve bu vergiye tabi malların istihsalinde meydana gelecek 
da yapılacak gelir artırıcı değişiklikler dikkate alındığı takdirde, dâhiMe alman İstihsal Vergisi vari 
olunan (2.891) milyon liranın uygun mütalâa edilmesi gerekir. 
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Tekel maddelerinden alman İstihsal Vergisi : 
1909 yılında, Tekel maddeleri 1137 saydı Kanunla gider vergileri kapsamına alınmış bulunmaktadır. Tekel G 

Zerg'isi beyanname verme süresi 75 gündür. Bu süre dolayısiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1969 malî yılında 9 aylık v 
le n 1969 yılında (1.580) milyon lira tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünden, alman bilgiye göre tahmin ve teklif edilen (1.700) milyon lira uygun görülmüştür. 
Akaryakıt İstihsal Vergisi : 
Tetkikatımız sırasında neticeleri alman 9 nen. ay tahsilâtına göre bu gelirden (1 .185.3) milyon lirvı hâsıla sağlanmışt 
Yıl sonuna kadar bu gelir kaleminden (1.650) milyon lira sağlanacağı anlaşılmaktadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baaknbğmdan alınan tüketim, tahminlerine dayanılmak ve vergiden muaf olan miktar 

'"ergi geliri 1970 yılı için de (2.590) milyon lira olarak hesabedilmiştir. 
Sanayi kollarında beklenen gelişme ile geçen yıllar tahsilat seyrine göre 1970 yılı için tahmin olunan (2.590) mily 

,i ve Hükümet teklifinin uygun bulunduğu neticesine varılmıştır. 
Hizmet Vergileri : 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : 
Hizmet grupu içinde yer alan banka ve sigorta muamelelerinden alman Gider Vergisinden 1969 malî yılının 9 ncıı 

ıra hâsıla sağlanmıştır. Buna göre yıl sonunda toplam tahsilatın (805) milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
1969 yılı tahsilat seyrine göre de bu verginin hasılatında % 8,2 nisbetinde bir gelişme beklenmektedir. 
Bu duruma göre, 1970 senesi Bütçe tahmininin (1.080) milyon lira olması uygun görülmüştür. 

Nakliyat ve PTT Hizmetleri Vergisi : 
Hizmet vergileri grupuna dâhil olunan Nakliyat Vergisinden 1969 malî yılının neticesi alman 9 aylık devresi zarf 

TT Hizmıetleri Vergisinden ise, aynı ay sonunda (56,5) milyon lira hâsıla sağlandığı görülmüştür. 
Nakliyat Vergisinden yıl sonuna kadar yapılacak tahsilat tahmininin aynen gerçekleşeceği, PTT Hizmetleri Ver 
ile tahmin olunan miktardan (5) milyon lira fazlasiyle (80) milyon lira olarak tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 
1969 tahsilatları ve PTT Hizmetleri Vergisinde yapılacak değişiklikler dikkate alınarak Hükümet tarafından 1969 

ra fazlası ile (120) milyon lira olarak tahmin edilen Nakliyat Hizmetleri Vergisi ile yine bir evvelki yıla nazaran ( 
175) milyon lira olarak tahmin edilen PTT Hizmetleri Vergisi' hasılatlarının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Gümrük Vergisi : . ' ' \ 
Gümrük Vergisinden cari malî yıl zarfında temin edilebilecek hasılat bütçede (1.800) milyon lira olarak tahmin ed 
Neticeleri alınmış olan 9 ncu ay sonu itibariyle 737,2 milyon lira tahsil edilmiştir. Bu duruma göre yıl sonuna kadar 

ıhsilâtının 1.200 milyon seviyesinde olacağı anlaşılmaktadır. 
1970 yılı için yapılan tahmine gelince : •• '• '••- '• 
Bu maddede akaryakıt ürünleri dışında kalan ithal maddelerinden sağlanacak olan Gümrük Vergisi hasılatı yer al 
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Gümrük Vergisinin şimdiye kadar yapılan uygulamalarda meydana gelen ensidanslarma akaryakıt ith 
bütçe tahminlerinde bu ensidanslardan faydalanmıştır. 

Gümrük Vergisi yüksek malûmları olduğu üzere yıllık ithalât hacmi ile, ithal olunacak malların komp 
vergi ensidansına bağlıdır. 

1968 senesinde vergiye tabi olan genel ithalât kıymeti esas alınmak suretiyle yapılan ensidaııs hesapla 
dansının % 21 e indiği görülmüştür. 

1969 senesinin neticesi alınan devrelerinde de aynı ensidansın devam ettiği görülmektedir. Teşvik ted 
gelecek vergi kaybı da dikkate alınmak suretiyle 1970 yılı içinde % 19,4 ensidansın cari olacağı kabul e 

ithalde alman İstihsâl Vergisinde olduğu gibi, Gümrük Vergisinde de 1970 senesi ödemeler dengesine g 
miktarı 885 milyon dolar olarak programlanmış bulunduğu ve bu miktar içinde 785 milyon dolarlık kı 
vergiye tabi olan ithal mallarından ibaret olacağı hesaplanmıştır. 

Vergiye tabi ithalât değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre, Hüküm 
teklif etmiş olup, yapılan inceleme sonunda Hükümet teklifinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Akaryakıt Gümrük Vergisi : 
Akaryakıt Gümrük Vergisi olarak 1970 yılı Bütçesinde Hükümetin teklifi 175 milyon liradır. Vergini 

ithal edilecek olan akaryakıt maddelerinin miktarı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Petrol Dairesin 
miştir. 

Çeşitli akaryakıt ürünlerinden beklenen Gümrük Vergisi miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Akaryakıtın cinsi 

Normal benzin 
Süper benzin 
Gaz yağı 
(Motorin 
Fuel - Oil No. 4, 
'Madeni yağlar 
L. P. G. 
Jet yakıtı 

5, 6 

(Kıymetinin % 30 u) 

Gümrük Ver 
İthalât Vergisi beher tuta 
miktarı ton için mily 
(Ton) Lira K. 

50 

Tl 
450 000 146 

K. 

50 65 
40 000 1 210 6 
250 000 37 9 

1 004 000 52 50 52 
1 910 000 7 14 
140 000 80 11 
165 000 17 
34 000 37 1 

175 
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Şeker İstihlâk Vergisi : 
1969 malî yılının neticesi alman 9 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre malî yıl sonuna kadar bu kaynaktan 6 

silat yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu rakam yıllık tahmine nazaran 50 milyon lira noksan bulunmaktadır. 

1970 yılında Şeker İstihlâk Vergisi olarak 550 milyon liranm Hazineye intikal edeceği hesaplanmıştır. Tahmin ya 
ve istihlâk olunacak miktarlar nazara alınmıştır. Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığından alman malûmata atfen 19 
ve 150 bin ton küp şeker ki, cem'an 620 bin ton şeker istihlâk edileceği ve elde mevcut rakamlara göre Hükümet t 
tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

Muhtelif senelerde şeker istihsal ve istihlâkine ait rakamlar bir fikir edinilmek amaciyle aşağıda gösterilmiştir. 

Şeker istihsali 

Küp Krista] 1 Yekûn 
Seneler Tan Kg. Ton Kg. Ton Kg. 

1959 64 740 450 435 006 750 499 747 200 
1960 95 289 800 548 208 155 643 497 955 
1961 79 146 725 352 599 910 431 746 635 
1962 67 276 225 322 470 419 389 746 644 
1963 76 484 667 395 116 863 471 601 530 
1964 92 202 400 639 125 600 731 328 000 
1965 84 758 950 436 876 675 521 635 625 
1966 94 505 100 550 337 425 644 842 525 
1967 76 933 750 586 282 970 663 216 720 
1968 74 208 570 643 412 835 717 621 405 
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Şeker istihlâki 

Küp Kristal Yekûn 
meler Ton Kg. Ton Kg. T< :m Kg. 

1959 69 427 246 213 894 754 283 322 00 
1960 73 369 843 224 498 643 297 868 48 
1961 85 095 009 246 64ö 662 331 741 67 
1962 93 579 534 267 878 947 361 458 48 
1963 104 528 935 294 245 89 (i 398 774 83 
1964 110 423 132 328 210 120 438 633 25 
1965 124 153 875 335 767 695 459 921 57 
1966 134 991 885 364 371 877 499 363 76 
1067 134 419 735 372 027 868 506 446 60 
1968 151 871 655 388 182 134 540 053 78 

Dış ıSeyahat Harcamaları Vergisi : 
1969 yılı bütçesi ile bu kaynaktan 200 milyon lira hasıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
Neticeleri alınan 9 ncu ay sonu itibariyle 178,5 milyon liranın fiilen tahsil edilmiş olduğu görülmüştür 

olarak 200 milyon lira hasılat temin edileceği beklenmektedir. 
1969 senesi tahsilat seyrine göre bu verginin sene içindeki gelişime hızının % 16,2 civarında olacağ 

ri gözönüne alınarak 1970 yılında % 25 nisbetinde bir gelişme bekleneceği neticesine varılmıştır. 1969 
yon lira fazlası ile 250 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
e r -

Damga vergisi : 
1969 yılında Damga vergisinden 760 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. Neticesi alman Ka 

milyon lira tahsil edildiği görülmüştür. 
Yıl sonuna kadar tahminen 40 milyon lira noksan tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. Tahsilat seyrin 

betinde olacağı tahmin edilmekte olup geçmiş senelerde kaydedilen artış nisbetleri de gözönüne alınmak 
lişime beklenecek olan bu gelir için Hükümetçe teklif olunan 870 milyon lira uygun görülmektedir. 

Emlâk alım vergisi : 
1969 yılı bütçesinde Emlâk alım vergisinden 350 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmişti. Malî yılın 

tahsil edildiği görülmüştür. 
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Yıl sonuna kadar tahminin 15 milyon lira fazlasiyle tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 1969 yılında bu kaynakt 
me beklenmektedir. Tahsilat seyri ve gelişme hızı ve kanunda yapılacak gelir artırıcı değişiklikler nazara alınma 
tahmin ve teklif olunan 575 milyon liranın uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Kaldırılan vergiler artıkları : 
Bu kaynaktan bakaya miktarına göre 1970 yılı için 10 milyon lira tahmin edilmiştir. 
ithalât Damga Resmi : 
1969 malî yılının neticesi alman 9 aylık devresinde bu gelirden 963,6 milyon lira tahsil edilmiştir. Yıl sonuna k 

çekleşeceği anlaşılmaktadır. 1970 ydı ithalât hacmma göre hesaplanan 1.450 milyon liralık tahminin uygun olduğu 
Rıhtım Resmi : 
1969 malî yılı sonuna kadar toplam olarak 30 milyon lira tahsilat yapılacağı alaşılmakta dır. 1970 malî yılı 

lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 
Harçlar : 
Harçlar grupuna dâhil olan Tapu, Mahkeme, Noter, Trafik, Pasaport ve Kançilarya Harçları ile diğer harçlarda 

bariyle 190 milyon lira hasılat sağlandığı görülmüştür Yıl sonuna kadar bu kaynaklar için tahmin olunan miktarların 
milyon lira tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. Tahsilat seyrine göre bir evvelki yıla nazaran 60 milyon lira fazlası il 
milyon liranın uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

Vergi dışı normal gelirler : 
Vergi dışı kalan normal gelirlerden : 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı ve Devlet payları grupunda bulunan basıımevleri, okullar ve diğer kurum 

ridatı ile mıııkerrer sigorta şirketlerinden alman, petrolden Devlet hakkı ve hissesi, madenlerden Devlet hakkı, oyu 
mukabilinde T. C. Merkez Bankasından ve teftiş mukabili şirketlerden alman gelirlerden 1969 yılının 9 ncu ayı son 
hâsılat sağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz malî yılın gelişme hızı ile geçen senelerin tahsilat seyri ve alâkalı daire 
ra alınarak 1970 malî yılında bu kaynaklardan 125,7 milyon lira hâsıla sağlanacağı hesplanımıştır. 

Devlet malları gelirleri: 
Bu grupta yer alan taşınmaz mallar satış ve idare gelirleri ile taşınır mallar satış gelirleri, Hazine portföyü işti 

ğerli kâğıtlar gelirlerinden elde edilecek varidatın bütçe ile tahmin olunan miktara ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
1970 malî yılında bu kaynaklardan (615,2) mil yon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Çeşitli gelirler ve cezalar : 
Bu grupta bulunan çeşitli gelirler, tavizler ve ikrazlardan geri almanlar, para, vergi ve zam cezaları ve trafik 

ımilyon (822) bin lira tahmin edilmişti. Yıl sonuna kadar tahminin (100) milyon lira fazlasiyle tahakkuk edeceği an 
1970 malî yılında bu kaynaklardan (769) milyon (290) bin (893) lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
Özel gelirler ve fonlar : 
Bu grupta Tasarruf Bonoları ile karşüılk paralar ve proje kredileri hâsılatı ve fonlar yer almaktadır. 



28 — Maliye Bakanlığı — 492 — 

A) Tasarruf Bonoları : 
1969 malî yılı G-elir Bütçesi ile Tasarruf Bonosu hâsılatı (785) milyon lira olarak tahmin edilmişti. 9 

sım dönemi) Tasarruf Bonosu hâsılatı olarak (625) milyon liralık tahsilat yapılmıştır. Tasarruf Bonosu hâ 
milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

1970 malî yılı için Tasarruf Bonosu hâsılatı (780) milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

B) Karşılık paralar ve proje kredileri hası lat ı : 
1969 malî yılında bu kaynaktan (1) milyar (170) milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmişti. Net 

(857) milyon (852) bin (884) lira tahsil edildiği göraiınıüştür. 
1970 senesinde gerek program kredisi ve gerekse proje kredisi şeklinde alınacak dış kredilerden sağla 

lira olacağı teslbit edilmiştir. 

O) Fonlar : i 
Fonlar grnpunu, akar yakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye yaptırılacak miktar, istikrar fouu hesab 

biyo karşılık fonu protvizyon hesabından Hazineye devrolunacak miktar, Merlkez Bankasındaki 34 no. lu N 
miktar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin borç ö demeleri teşkil etmektedir. 

Bu kaynaklardan 1969 malî yılımda (161) milyon lira hâsıla sağlanacağı taJhımin edilmişti. 
Neticesi alıntaıış olan 9 nıcu ay gayesi itibariyle bu kaynaklardan (124,4) milyon lira tahsil edilmiştir. 
Alâkalı dairelerden alınan bilgilere ve yapılan hesaplara göre 1970 yılı için bu kaynaklardan (131) m 

miştir. 
TeMiif ve ijemjeamilier : 
29 . 11 . 1969 tarihli ve 6/127154 sayılı Kararname ile kalbul olunan 1970 yılı programımda öngörülen 

lislerden geçirilerek, uygulamaya konmasının ve İra sıu'retle bültçe denkliğinin gerçek bir şekilde sağlanm 
Bunun dışımda, raportörler olarak, bâzı hususlardaki teeıennüerinııizi şifalhen bildireceğimizi saygılarıım 

RAPORTÖRLER 

'Trabzon Senatom Edirne Senatörü 
Ali Şakir Ağmıoğlu Mehmet Nafiz Ergendi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 12 000 

12 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 656 257 851 

AYLIKLAR Kesim toplamı 544 144 000 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.11.1 Maliye Okulu memurları aylıkları 
12.112 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

aylıkları 
12.113 Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği 

harcamalar (Bu ödeneği genel bütçede 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
aktarmaya ve katma bütçelerin mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine ödenek 
ve (B) cetvellerine gelir kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir.) 

12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde
meler 

136 777 000 
325 000 

920 99# 
6 121 000 

400 000 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

723 546 023 

596 854 951 

131 000 000 
325 000 

920 999 
5 909 000 

458 699 951 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 12 650 000 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 350 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 5 215 200 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Makina servisi fazla çalışma ücreti 100 000 
12.412 Yugoslavya, Romanya, Suriye ve diğerle

rinde devleti eştirilen Türk mallan karşı
lığı verilecek tazminatın dağıtıbnasiyle 
görevli komisyon ve memurların fazla 
çalışma ücretleriyle sair giderleri 100 000 

12.413 Malî kanunların yayınlanması, malî mev
zuatın incelenmesi ve derlenmesinde ve di
ğer mesai dışı çalışmalarda çalışanlara ve
rilecek fazla çalışma ücreti 3 000 000 

12.414 Darphane ve Damga Matbaası memur ve 
hizmetlilerine 6797 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak ödemeler 200 000 

12.415 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
geçici 22 nci maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 100 000 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 

3 500 001) 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

23 000 000 

350 000 

5 235 001 

100 000 

100 000 

3 000 000 

200 000 

100 000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

12.416 Verp;i idaresinin yeniden diuetılenmesi 
bakanlık kutuplum edinin ye eski eserlerin 
tasnifinde verilecek ı'a;.lu ça lama üereMcL'İ 

; ? ! ! ! h l l / . U İ ' İ İCS ' t ' t İ '•> A 9 İ M-> i müşavere kon 
12,422 Dlyeı- loınlsyonUr \V.\?MY Ü"LVİİ 
12.470 Yenileme nereli 

(Huzur ücretleri toplamı : 1 725 000) 

TAZMİNATLA:? Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.560 020 sayılı Kanunun 22 iv. i unnîOesi MÜ 

gerekti;vl*y;' tazminatlar 
İ K R A M I Y L L L R VI7 MÜKÂ!<'.\^LA1{ 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

12.710 Temsi! ödrııe&i: 
12.720 0005 sayılı [Oııııı: 

ödemeler 

YOLLUKLAR 

mı v;cv 

/;ı m !:w-:ı yre tnnee yapı lacak 

EöDİm toplamı 

/ - Yurt ici >jol!u',-l<ı.-i 
Y Ö N E T İ M YOLLUKLA1M 

12.811 Sürekl i -ör-ey yollukları 
12.813 Geçici ^örev yolluğu 
12.816 Yolluk karşı l ığı verilecek tazmin; 

M 5 200 
1 500 000 

100 000 

31 750 GOO 

20 000 000 

I 750 000 

5 000 

of\A cifin 

4 200 

800 000 
20 619 751 

712 500 
1 045 000 
1 140 000 

!25 000 
1 500 000 
i 00 000 

33 750 000 

•>„ K/O:.' U 

)0 000 

.) 000 
834 200 

4 200 

800 000 
i o op>(\ 1 n 

712 500 
045 000 
200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.821 
12.822 
12.823 

12.824 
12.825 

12.826 

12.827 

12.828 

12.833 
12.834 

12.841 
12.842 

12.851 
12.853 

D E N E T İ M Y O L L U K L A R I 
Müfett işler geçici gö 'ev yolluğu 1 235 000 
Hesap uzmanları geçici görev yolluğu 5 225 000 
Banka l a r yeminli murakıp la r ı geçici gö
rev yolluğu 408 500 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 902 500 
Def terdar lar , malnıüdürlûri , millî emlâk 
müdür ler i , kont ro l memurlar ı devir ve 
teftiş yolluğu 300 200 
Gelir müdür le r i ve gelir kontrol m "in ur
ları devir ve teftiş yolluğu 2 850 000 
5797 sayılı K a n u n gereğince y r p ı l a ' r k 
teftişler yol luğu 47 500 
Vergi kanunlar ın ın uygulanması için köy
lere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu 855 000 

ÖĞRETİM YO I,LUK LARl 
Araş t ı rma ve inceleme yolluğu 1 
K u r s yolluğu 45.1 250 
D İ Ğ E R YOLLUKLAR 
Tedavi yol luğu 190 000 
Diğer yolluklar 28 500 
(Yur t içi yollukları toplamı : 15 250 071) 

77 - Yurt dışı yollıüdan 

YÖNETİM Y O L L U K L A R I 
Y u r t dışı kuru luş la r sürekl i görev yolluğu 380 000 
Y u r t dışı geçici görev yolluğu 712 500 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

000 000 
ooo ooo 

408 500 
902 500 

438 92(5 

850 0-00 

-:7 i>00 

855 000 

1 
418 258 

250 000 
28 500 

380 000 
500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARİ 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.862 Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
12.863 Bankalar yeminli murakıpları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.864 Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUK LAKI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 4 592 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.930 766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci 

maddesinin gerektirdiği yollukl;11-

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLOİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.131 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.132 Vergi daireleri döşeme ve demirbaş alım

ları ve giderleri 

— 498 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

740 050 600 000 

1 971 250 1 800 000 

190 000 190 000 
142 500 142 000 

285 000 285 000 
665 000 600 000 
95 000 95 000 

47 500 47 500 

30 875 950 

16 936 500 14 952 500 

1 615 000 1 615 000 
4 275 000 3 275 000 
1 425 000 1 425 000 

2 375 000 1 500 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13.133 Yeni kurulacak bölge vergi daireleri teş
kilâtı için yapılacak proje ile ilgili alım 
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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Sn giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1 900 000 
361 000 

3 990 000 
760 000 
237 500 

2 636 250 

475 000 
190 000 
807 500 
23 750 

1 140 000 

7 790 000 

6 175 000 
1 425 000 
190 000 

186 200 

9 500 

176 700 

1970 
Hükümetçe istenen 
M'adde Bölüm toplam 

Lira Lira 

1 500 000 
400 000 

4 300 000 
700 000 
237 500 

2 760 000 

500 000 
200 000 
900 000 
20 000 

1 140 000 

7 970 000 

6 300 000 
1 500 000 
170 000 

179 500 

9 500 

170 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.111 Hükümet konaklarının yangından korun
ma ve sigortası giderleri 

14.112 Hükümet konakları dışında oturan Maliye 
dairelerinin yangından korunma ve sigorta 
giderleri 

14.1.20 Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve iller 
teşkilâtında imha edilecek evrak ve vesa
ikin her türlü giderleri 

14.180 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
her çeşit giderler 

— 500 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 325 000 

26 844 152 

5 510 000 

237 500 

47 500 

475 000 
4 750 000 

95 001 

1 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

2 325 000 

3 640 000 

200 000 

40 000 

400 000 
3 000 000 

89 802 

1 

95 000 89 801 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 20 251 151 

14.410 Bey'iye aidatı 4 750 000 
14.420 Nisbcti kanunla belirtilmiş ke;;e;ıek ve ik

ramiyeler 95 000 
14.430 Para taşıma giderleri 2 232 500 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 

bina ve arazi vergileri' 3 087 500 
14.442 Diğer vergi, resini ve harçlar 1 045 000 
14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı 

maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar ku-
rullu üyelerine verilecek ücret 2 375 000 

14.460 Değer biçme giderleri 475 000 
14.470 Düşünülmiyen giderler 3,32 500 
14.480 İhtiyat ödeneği 380 000 

DİĞER MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 712 500 
14.492 Dovlete ait taşınır ve taşınmaz malların 

genel giderleri 2 137 500 
14.493 Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler 1 900 000 
14.494 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gere

ğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek 
Ödemeler kargılığı 538 650 

1970 y 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

18 340 001 

2 750 000 

85 000 
2 400 000 

3 800 00» 
1 300 000 

2 000 000 
475 000 
300 000 
300 000 

600 000 

2 400 000 
4 340 000 

400 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.495 Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malların 
haciz, ilân, satış ve sair giderleri 

14.49(5 Diğer giderler 
(Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler top
lamı : 4 930 001) 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

0 Hizmet içi eğitim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

MALİYE OKULU GİDERLERİ 
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 
15.259 Diğer alım ve giderleri 

— 502 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

190 000 190 000 
1 1 

988 000 
-

1 076 000 

285 000 
-

400 000 
532 000 600 000 
47 500 47 500 
28 500 28 500 
95 000 

1 516 675 

913 854 650 913 000 

106 400 106 400 
14 250 14 250 
]97 600 197 600 
56 050 56 050 
341 050 400 000 
138 700 138 700 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 662 625 

MALİYE BAKANLIĞI DIŞ KURULUŞ
LAR GİDERLERİ 

15.841 Büro giderleri 
15.843 Ulaştırma giderleri 
15.844 Kira bedeli ve sigorta giderleri 
15.845 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.846 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.847 Ağırlama alım ve giderleri 
15.849 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞtTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 
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 giderler 

223 250 
237 500 
95 000 
14 250 
14 250 
71 250 
7 125 

13 233 500 

1 201 750 

142 500 
28 500 
14 250 
712 500 
209 000 
95 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

662 625 

223 250 
237 500 
95 000 
14 250 
14 250 
71 250 
7 125 

13 233 500 

1 201 750 

100 000 
40 000 
16 750 
700 000 
250 000 
95 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
1.6.411 Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili olarak 

yurt içinde ve dışında yapılacak toplan
tıların gerektirdiği her çeşit alım ve gider
ler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Bakanlık temsil, giderleri 
16.720 Milletlerarası İktisadi İşbirliği' Teşkilâtı 

ağırlama giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.8.10 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.841 Damga Matbaası ve Darphane 
16.842 Muhasebe makina!arının her türlü bakım 

giderleri 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

237 500) 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm, toplamı Madde B 
Lira Lira l i r a 

95 000 

61 750 

38 000 

23 750 

11 780 000 

11 400 000 
142 500 

95 000 

142 500 

190 000 190 000 

95 000 

61 750 

38 000 

23 750 

11 780 000 

11 400 000 
142 500 

95 000 

L42 500 

95 000 95 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetç e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 12 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 656 257 851 723 546 023 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 30 875 950 28 187 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 26 844 152 23 145 803 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1516 675 1575 625 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 13 233 500 13 233 500 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 728 740 128 789 699 951 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe 
Madde B 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

22.000 

0 
0 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER, TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücreti ve yevmiveleri 

15 000 000 

15 000 000 

0 
0 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER, TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücreti ve yevmiveleri 

15 000 000 2 000 000 

0 
0 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER, TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücreti ve yevmiveleri 

14 800 000 
200 000 

1 800 000 
200 000 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır.) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlarla ilgili giderler 

23.612 Taşıt alımları ve onarımlariyle ilgili gi
derler 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 000 000 

1 000 000 3 928 000 

500 000 2 928 000 

500 000 

15 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

16 000 000 
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Bolüm Madde 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLE
RİNİN SERMAYELERİNE MAHSU
BEN ÖDEMELER Kesim toplamı 317 400 000 

SERMAYESİNE MAHSUBEN İKTİSA
Dİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE BEN
ZERİ MÜESSESELERE YAPILACAK 
ÖDEMELER 

0 Turizm kesimine girenlere 9 000 000 
31.114 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 188 400 000 
31.115 Ulaştırma kesimine girenlere 

0 Sermayesine mahsuben T. C. Ziraat Ban
kasına 59 000 000 

0 İhtiyat sermaye olarak Ziraat Bnkasma 1 000 000 
31.130 Sermayesine mahsuben İhracat ve Kalkın

ma Bankasına 

31.140 Sermayesine mahsuben T. C. Halk Ban
kası A. O. lığına 30 000 000 

0 Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi 
Bankası A. O. lığına 30 000 000 

357 400 000 1094 000 000 

1 054 000 000 

457 900 000 
71 100 000 

450 000 000 

30 000 .000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

81.160 1164 «aydı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince Arsa Ofisi Gene] Müdürlüğüne 

31.170 Sermayesine mahsuben TRT Kurum una 
81.210 351 saydı Kanunun 28 nci maddesi gere

ğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

82.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

İKTİSA D1 I)EVLET TEŞEKKÜLEER 1 -
NE İKTİSADİ TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLER! 
VE BENZERİ MÜESSESELERE YA
PILACAK YARDİMLAR 

8-8.1.11 Ulaştırma kesimine girenlere 
0 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 

88.113 Diğer hizmet kesimine girenlere1 

83.129 499 sayılı Kanunun yüklediği her çeşit 
malî külfetleri karşılamak üzere (Maliye 
Bakanı bu ödeneği yeteri kadar artırma
ya yetkilidir.) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

25 000 000 
20 000 000 

40 000 000 40 000 000 

11 967 133 

11 967 183 5 000 000 

2 047 800 000 1 8 

1 567 800 000 1 223 200 000 

630 700 000 653 200 000 
350 000 000 
227 100 000 .150 000 000 

360 000 000 420 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde 'Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

KAMU TEŞEKKÜLLERİ İKTİSADİ 
TRANSFERLER Kesim toplamı 

33.211 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından 
doğan zararlar olup T. C. Ziraat Bankasına 
ve Toprak Mahsulleri Ofisine yapılacak 
ödemeler 

33.212 Destekleme zararları için Tekel Genel Mü
dürlüğüne (Bu ödeneği yeteri kadar ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

0 Tekel destekleme alımları için Tekel Genel 
Müdürlüğüne 

33.213 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dola-
yısiyle İktisadi Devlet Teşekküllerine öde
necek görev zararları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİ
NE YARDIMLARI Kesim toplamı 

34.111 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
34.112 Ankara Üniversitesine 
34.113 İstanbul Üniversitesine 
34.114 İstanbul Teknik Üniversitesine 
34.115 Ege Üniversitesine 
34.116 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 

480 000 000 

10 000 000 

470 000 000 

5 028 691 692 

32 046 980 
162 105 583 
200 776 259 
78 856 433 

120 049 508 
15 000 000 

5 805101 694 

597 800 000 

164 000 000 

62 000 000 

371 800 000 

5 850 206 746 

16 701 980 
206 266 483 
211 118 896 
83 734 664 

146 775 554 
23 568 286 

6 288 125 27 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
5 ııci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 

34.118 5539 sayılı Kanunun 20 ııci maddesi gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 

34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
34.120 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gere

ğince Orman Gene! Müdürlüğüne 

34.121 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (îenel 
Müdürlüğüne 

34.122 Petrol Dairesi Başkanlığına 
34.123 Hacettepe Üniversitesine 
34.124 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğüne 
34.125 İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.150 Üniversiteler öğretim üyelerinin 1101 ve 
1187 sayılı kanunları gereğince tazminat 
ve emekli kesenekleri karşılıkları (Bu öde
neği üniversitelerin ilgili tertiplerine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1368 565 246 1790 400 414 

450 000 000 450 000 000 
2 299 723 443 2 623 035 290 

1 1 

46 564 052 41 020 537 
2 254 876 2 304 333 

197 749 311 216 120 550 

55 000 000 20 000 000 
19 129 758 

79 308 524 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 
(Lâboratuvar yatırımlarına harcanmak 
üzere) 

34.250 Millî Prodüktivite Merkezine yardım 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.310 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.330 482 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gere
ğince köy bütçeleri' arasında bölüştürülmek 
üzere İller Bankasına 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR Yi: ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.420 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

0 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 

1 350 000 

600 000 
750 000 

18 235 000 

4 460 000 

1 175 000 

12 000 000 

8 000 002 

6 000 000 

2 000 000 

1 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 350 000 

600 000 
750 000 

58 235 000 

44 460 000 

1 775 000 

12 000 000 

28 000 000 

14 000 000 

4 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O İzmir Belediyesine (İstimlâk borçlan için) 
34.470 1137 sayılı Kanunun 21 nei maddesi gere

ğince yapılacak ödemeler 
İKRAZLAR VE AVANSLAR 

Kesim toplamı 

34.552 Ticari ve sanayi kesimine girenlere 
34.553 Ulaştırma kesimine girenlere 

FONLARA KATİLMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei1 maddesi ge
reğince sivil savunma fonuna 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gere
ğince sigorta fonuna 

34.650 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince müşterek trafik fonuna 

GELİŞME VE TEŞVİK FONLARİ 
Kesim toplamı 

0 Sınai gelişme ve teşvik fonları 
0 Madencilik gelişme teşvik fonları 
0 Tarımsal gelişme teşvik fonları 
0 İhracatı geliştirme teşvik fonları 
0 Turizmi geliştirme ve teşvik fonları 
0 Sermaye piyasasını destekleme fonları 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplaımı Madde B 

Lira Lira Lira 

10 800 000 

10 800 000 

10 025 000 

1 500 000 

100 000 

8 425 000 

525 000 000 

350 000 000 
10 000 000 
100 000 000 
1.0 000 000 
35 000 000 
20 000 000 

10 000 000 

146 000 000 

92 000 000 
54 000 000 

10 025 000 

1 500 000 

100 000 

8 425 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çegul! 

KARMA TEŞEBBÜSLERE KATILMA 
PAYLARI Kesim toplamı 

0 İmalât sanayii sektöründeki teşebbüslere 
katılma payları 

0 Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma 
payları 

34.693 Merkez Bankası nezdinde açılacak «Se-
lektif kredi fonu) 

0 Tarım sektörüne 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesini toplamı 

-»4.710 Uluslararası para fonuna iştirak hissemiz 
olarak verilmiş bulunan avansın mahsu
buna 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 
SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLÎ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli 

ikramiyeleri 
(Bu ödeneği' yeteri kadar artırmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir.) 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

190 000 000 

115 000 000 

15 000 000 

50 000 000 100 000 000 

10 000 000 

13 000 000 15 000 000 

10 000 000 10 000 000 

3 000 000 5 000 000 
607 430 500 292 250 001 

217 315 500 288 500 000 

43 500 000 43 500 000 

70 000 000 70 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

-15.230 Yönetim giderleri Hazine payı 
0 65 nci madde gereğince .yapılacak ödeme

ler 
0 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 nci maddeler gere

ğince yapılacak ödemeler 
0 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci 

maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
0 42 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

35.280 (lecici 11, 19, 20, 21, 22, 24, 27 ve 28 nci 
maddeler gereğince yapılacak ödemeler 

35.290 1101 saydı Kanunun geçici 1 nci madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince yapılacak 
ödemeler (Bu ödeneği yeteri kadar artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DÎĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER Kesim toplamı 

0 Emekli, dul ve yetim aylık ödenekleri 
0 Vatani hizmet aylıkları 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

0 Yürürlükten kalkmış olan 551 sayılı Ka
nun gereğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

30 475 500 40 000 000 

40 000 

12 500 000 

300 000 

60 500 000 

5 000 000 

130 000 000 

379 865 000 

325 850 000 
54 000 000 

15 000 
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îölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.820 Maliye Memur ve Müctalıdemleri Tutum 
ve Muavenet Sandığına (Maliye memur 
ve müstahdemlerinin öğle yemeklerinde 
yardımda kullanılmak üzere) 

35.821 Siyasi Partiler Kanununun 74 ııeü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet 
yardımı 

35.822 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve ben
zeri teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki 
ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan 
ve yetkili bakan tarafından müştereken 
yapılır.) 

3,000 BORÇ ÖDEMELERİ 

İÇ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

36.110 Konsolide iç borçlar faizi 
36.120 Konsolide iç borçlar itfası 
36.130 Erken ödemeye tabi tasarruf bonoları 

karşılığı 
36.140 Konsolide iç borçlar genel giderleri 
36.150 Tasarruf bonolarının her türlü giderleri 

— 515 — 

1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Li? 3 Lira Lira Lira 

10 250 000 3 750 001 

750 000 750 000 

C 500 000 

3 000 000 3 000 000 
2 225 784 622 3 Îö4 167 792 

1 098 322 116 1 388 358 670 

541 840 565 510 405 177 
538 083 344 859 567 679 

1 000 000 1 000 000 
2 398 207 2 385 814 
15 000 000 15 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DIŞ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

86.210 Konsolide dış borçlar faizi 
36.220 Konsolide dış borçlar itfası 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Genel bütçeye dâhil dairelerin kamu ikti

sadi teşebbüslerine karşılıklı veya karşı
lıksız gecen yıllar borçlan (Bu ödeneği 
ilgili dairelerin mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplerine aktarmaya Maliye Baka
nı yetkilidir.) 

36.400 ilâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakam yetkilidir.) 

(VERİ VERİLECEK PARALAR 
Kesim toplamı 

36.610 Geri verilecek paralar 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kanun ge

reğince geri verilecek paralar 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

938 083 503 1 280 944 592 

375 734 287 357 468 766 
561 849 214 922 975 824 

500 002 500 002 

610 000 46 110 001 

610 000 5 610 000 

40 500 000 
5 000 000 20 000 000 

20 000 000 99 110 000 

10 000 000 10 000 000 

10 000 000 89 110 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

FAÎZ, ACYO, PARA VE KUR FARK
LARI Kesim toplamı 118 317 148 

36.810 Faiz, acyo ve para farkları 118 317 148 
36.820 Nizamnamesi gereğince yapılması zaruri 

sermaye transferleriyle ilgili kur farkları 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 45 451 855 

36.911 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gere
ğince tohumluk işleri için T. C Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 1 

36.912 6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 
ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankasına 21 000 001 

36.920 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım 
için T. İş Bankasına ödenecek faiz ve kre
dilerle ilgili giderler karşılıkları 1 564 764 

36.921 Kıbrıs'taki Türk çiftçileri için (Türk Koo
peratifi Merkez Bankasına) açtırılan1 zirai 
kredinin faiz ve giderleri olarak T. O. Zi
raat Bankasına 462 270 

36.930 1513, 2248, 2701, 2808 ve 3523 sayılı ka
nunlar gereğince nakten ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devre
dilen borçlar 2 000 

36.940 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 20 000 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

130 068 623 

126 620 882 

3 447 741 

189 575 906 

20 000 000 

11 556 122 

1 564 764 

462 270 

2 000 

20 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.950 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince 
T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödeme
ler 

36.960 Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borçlarına mahsu
ben yapılacak ödemeler 

36.970 istikrar fonuna yapılacak ödemeler 

31.000 KURUMLARA KATİLMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR 

Bölümü toplamı 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

2 422 819 3 990 750 

7 000 000 
125 000 000 

357 400 000 1 

11 967 m 

2 047 800 000 I 
5 805 101 694 6 

607 430 500 
2 225 784 622 3 

11055 483 949 12 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığının 1969 yıllı faaldyeticni ile 1970 yılı Bütçesi, II ned Beş Yıllık Plân ve yıllı 
alınarak (incelenmiş beş bölümden ibaret bu rapor hazırlanmıştır. I inci bölümde genel öğretim faaliyet 
retim, faaliyetleri, 3 ncü bölümde kültür faaliyetleri özetlenmiş; 4 ncü bölümde 19G9 vo 1970 bütçelerinin 
teklif ve temennilerimiz sunulmuştur. Saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Mustafa Akan Mustafa Harmancıoğlu Selâhatt 

(izmir Milletvekili) (Edirne Milletvekili) (Tab 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI 

A) Makama bağlı daire ve bürolar 
1. — Özel Kalem Müdürlüğü 
2. — Bakanlık Müşavirliği (müsteşarlık bürosu) 
3. —• Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
4. — Basın ve Enformasyon Müdürlüğü 
B) Bakanlık Müsteşarlığı 

a) Eğitim, Plânlama, Araştırma ve Denetleme hizmetleri 
1. •— Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 
2. — Teiftiş Kurulu Başkanlığı 
3. — Plânlama ve Araştırma Dairesi Başikanlığı 
4. —• Eğitim Birimli Müdlürllüğü 
5. -— Organizasyon ve Metot Binimi Mülünlüğü 

b) Genel Öğretim 
1. —• İlköğretim Genel Müdürlüğü 
2. —• Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
3. —• Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 
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4. — Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 
5. —• Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 
6. •— Özel öğretim Kurumdan Geneıl Müdürlüğü 
(7. — Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü 
8. — Seferberlik ve Askerlik öğretimi Müdürlüğü 

c) Genel hizmetler 
1. — özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
2. •—• Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
3. —• Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü 
4. — Hukuk Müşavirliği 
5. —• Levazım Müdürlüğü 
i6. —• Genel Evrak Müdürlüğü 
7. —• Savunma Sekreterliği 
C) Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı 

a) Etüt ve Hânlama hizmetleri 
Etüt ve Plânlama Dairesi Başkanlığı 

b) Eğitim, Öğretim ve İnsangücü hizmetleri 
1. — Meslekî ve Tekntiik Yükseık Öğretim Genel Müdürlüğü 
2. —• Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
3. — Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
4. — Ticaret ve Turdzım öğretim Genel Müdürlüğü 
5. — Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğü 

c) İşletme - Donatım, Yapı ve Muamelât hizmetleri 
1. —• İşletme ve Donatıım Genel Müdürlüğü 
2. — Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü 
3. — Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
4. — Muamelât Müdürlüğü 
D) Kültür Müsteşarlığı 
1. — Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
2. — Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
3. — Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü 
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4. — Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
5. — Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemede rd Genel Müdürlüğü 
6. — Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
7. — Devlet Opera ve Balesi Gentel Müdürlüğü 
8. — Halk Eğitimi Geneli Mülürlüğü 
9. — Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü 
10. —• Arşiv İşleri Müdürlüğü 

I - BÖLÜM 

EĞİTİM, PLÂNLAMA VE DENETLEME HİZMETLERİ 

Talim ve Tertibiye Dairesi Başkanlığı : 

Bakanlığın bilimsel danışma organı olan Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı, II nei Beş Yıllık Kalk 
alan direktifler uyarınca öğretim programlarım, (iğretim metot ve tekniklerindeki gelişmeleri (özellikle t 
müşahade edilmiştir. 

Bu cümleden olarak : 
1. Modern programların, bütün liselere uygulanabilmesi için değişik şartları olan liselerimiz arasında 

yetinde uygulanmaktadır. 
Bu projede kullanmak üzere basılı ve fotokopi yoliyle 14 ders kitabı, 13 lâboratuvar kitabı, M. öğre 

olmak üzere toplam olarak 72 kitaplık bir modern matematik ve fen kitaplığı meydana getirilmiş, öğr 
kişilere parasız dağıtılmıştır. 

2. İlk ve orta dereceli okulların programlan ve ders kitapları ele alınmış, ortaokullar Fen Bilgisi 
programları yeniden hazırlanmış, 1969 - 1970 ders yılı başında yürürlüğe konmuştur. 

3. İlkokulların Fen ve Tabiat Bilgileri, Sosya1. Bilgiler, Türkçe kitapları ile Alfabenin hazıılanma 
lar ikinci devre matematik kitaplarının yazdınlinası işi ele alınmıştır. 

4. Erkek ve Kız Teknik Öğretmen okulları ile Otelcilik Okulu programları yeniden gözden geçirilm 
5. 1969 - 1970 öğretim yılında öğretime başlıyan pratik sanat okullarının program ve yönetmelikleri 

olan öğretim programları hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 
6. Teknisyen okulları programları ile geçici yönetmelikleri hazırlanmış, lise mezunlarının 1969 - 19 

okullarına alınmalarına imkân sağlanmıştır. 
7. Yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi için hazırlanan Beş Yıllık Plân için Avrupa Konseyinin d 
Ders kitabı yazma ve buna paralel olarak ders araçları hazırlama faaliyetlerine hız verildiği, orta derec 
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kitapların 1970 yılında öğretime hazırlanacağı, Almanca dersinin birinci kitabının halen basıma lıszır halde olduğ 
bının 1970 yılı sonundan evvel hazırlatılafeileceği; Fransızca kitaplarını hazırlayan komisyonun çalışmalara devam 

8. Çeşitli yaızarlarca yazılan 415 ders ve yardımcı kitabı incelenmiş ve 341 kitabın da incelenmesi devam etmek 
9. 2287 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (A) fıkrası gereğince Talim ve Tenbiye Dairesi 'Başkanlığına veril 

üniversitelerle ilgili kanun hazırlama görevini yerine getirmek üzere 26 tasarı hazırlamış veya tasarı haline geti 
tanesinin kanunlaşmış bulunduğu müşahade edilmiştir. 

iSon yıllarda kanun haline gelen tasarılar : 
1. Devlet Güzel Sanatlar ve Akademileri Kanunu, 
2. 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarının Birleştirilmesi Kanunu, 
3. 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun, 
4. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu. 
5. İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu. 
Ayrıca «Teknisyen ve teknisyenlerin unvanı, görev ve yetkileri hakkında kanun», «Küçükleri Zararlı Yayınlard 

rının parlâmentoya sevk edilmiş bulunduğu, 
«Millî Eğitim mensupları yardımlaşma kanun tasarısı» nın Başkanlığa sunulduğu, adları aşağıda yazılı 17 kan 

malara da devam edildiği görülmüştür. 
1. Öğretmenlik kanun tasarısı, 
2. Üniversite ve ihtisas kütüphaneleri ile Üniversite kütüphaneciliği hakkında kanun tasarısı, 
3. Gazi Eğitim Akademisi kanun tasarısı, 
4. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme 

lerin eklenmesi ile 6389 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 6, 7, 8 nci fıkralarının ve bu kanuna Imğlı 2 sayılı cetv 
nun tasarısı, 

ı5. 25 . 5 . 1965 tarihli ve 874 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
<6. 6940 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve değiştirilmesi ile bu kanun 

dair kanun tasarısı, 
7. Yabancı memleketlerde açılacak kültür müşavirlikleri; kültür ataşelikleri ve kültür merkezleri hakkında ka 
i8. 6594, 535, 336 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1967 tarih ve 871 sayılı Kanuna 

eklenmesine dair kanun tasarısı, 

9. 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı, 
10. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 50 dekarının Millî Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Hazineye d 
11. Atatürk Orman Çifliğine ait arsalar üzerinde Güzel Sanatlar Akademisi yaptırılmak üzer:; hazırlanan kanu 
12. Yedek subay ve askerî memurlar hakkıi'daJki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü 

lenmesine dair kanun tasarısı, 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 534 — 

13. Türk Dili Akademisi kanun tasarısı, 
14. Devlet tiyatroları kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı Kanunun 6629 sayılı Kanunla değiştirilen 10 n 

tasarısı, 
15. 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli IV ve I I sayılı cetvellerde d 

sarısı, 
16. 23 . 3 . 1964 tarih ve 443 sayılı İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanununun 1 nci maddesinin deği 
17. 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair kanunun 21 nci maddesinin değiştirilmes 
Eğitim problemleri; mevcut yönetmeliklerin gözden geçirilmesi ve yeni ihtiyaçların gerektiği yeni yen 

«özümlenmesine çalışılmış ve aşağıda isimleri yazılı 11 yönetmelik yürürlüğe konmuştur. 

1. İlkokulların bir ve ikinci sınıflarında bâzı hallerde sınıfta kalmayı mümkün kılmak maksadiyle ilk 
değiştirilmiş; 

2. İlköğretmen okulları sınıf geçme ve bitirme yönetmeliği, 
3. Orta dereceli teknik ve meslek okullarını bitirenler için lise bitirme imtihanları hakkında yönetmel 
4. Kız enstitülerine burslu alınacak öğrenciler hakkında yönetmelik; 
5. Tekniker okullarını bitirenlerin tekniker yüksek okulu mezunu sayılmaları için görecekleri tamam 
6. İlköğretim Müfettişliği Yönetmeliği : 
7. Mili Eğitim Bakanlığınca, ilim, fikir ve sanat eserleriyle ders kitapları ve malzemeleri için ödenek 
8. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri gece öğretiminde görevlendirme şekillerine ait 
9. Beslenme Teknisyenliği Yönetmeliği; 
10. Kamu 'kuruluşları için «Yabancı Dil Kursları» Yönetmeliği; 
11. Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği; 
12. Yüksek İslâm Enstitüsü, Eğitimi Zor Çocuklar, Millî Eğitim Müdür ve Yardımcıları yönetmelikle 

mektedir. 
13. Bakanlıkça özel öğretim kurumları üzerinde titizlikle durulduğu, Mühendislik ve Mimarlık özel 

lik hazırlandığı, Özel Öğretim Kurumları Personel Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumları Uzmanlar Ku 
rinde çalışmaların devam ettiği, özel okullarla ilgili 11 özel yüksek okul, 1 lise, 1 kolej, 2 ilkokul, 7 anaoku 
rinin hazırlandığı, 

14. 1969 yılı içinde kamuya yararlı dernekler arasına alınmak üzere 18 derneğin müracaat etmiş bul 
gun mütalâa edildiği, 3 ünün üzerindeki incelemelerin devam ettiği, 

15. 1177 sayılı Kanun gereğince ilgili Bakanlık temsilcileri ile «Küçükleri zararlı yayınlardan koruma» 
yasaklama kararı alındığı, 

16. 1969 yılı icra plânının tedbirde öngörülen rehberlik çalışmalarına başlanılmış olduğu, konu ile ilg 
kadrosu tahsis edildiğinde ilk uygulamaların başlanacağı, 
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17. 1969 yılı içinde yabancı ülkeler okullarında alınmış 5 509 diploma ve öğrenim belgesinin değerlendirildiği ve 
edildiği müşahede edilmiştir. 

Talim ve Terbiye Dairesine bağlı Araştırma ve Değerlendirme Bürosunda da aşağıdaki işlerin ele alındığı ve bir 
müştür. 

1. 1969 yılı içinde toplam olarak 90 sınav yapılmış, bu sınavlara 235 703 aday katılmıştır. Ayrıca sınav sonu 
2. 1969 yılı sınavlarında kullanılmak amacı ile 384 928 aded test basılmıştır. 
3. 1969 yılında çeşitli seviyede 6 başarı testi ile 3 kabiliyet testi yeniden hazırlanmıştır. Ayrıca okul öncesi oku 

geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. 
4. 8 ;radyo istasyonunda yapılacak olan «Liseler arası Bilgi Yarışması» na katılan 120 ye yakın lise için yarışm 

dır; 
5. Genel Kurmay Başkanlığı ile beraber plânlanıp yürütülmüş olan Ordu sınıflandırma testleri geliştirilmiştir. 
6. Ankara ortaokul ve liselerinde öğrencilerin problemlerini tesbit amacı ile bir anket yapılmıştır. Anketin ortaok 

lemleri analizi sonuçlandırılmış, lise öğrencilerinin problemleri ise analiz safhasındadır. Bu araştırma Türkiye çapında 
ri araştırmasının bir ön çalışmasıdır. 

7. Orta dereceli okullarda öğrencilerin işledikleri disiplin suçları bir araştırma konusu olarak ele alınmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretimin kontrolü, rehberlik ve araştırma işleri Bakanlık müfettişleri ile 

fından yürütülmektedir. 
1946 yılında yürürlüğe giren Teşkilât Kanununa ek kanunla (6 Öğrenci Müfettişliği dâhil) 39 olarak tesbit e 

rosu 22 yıldan beri artırılmış ve teşkilât büyük ölçüde bir gelişme göstermesi sebebiyle, 5439 sayılı Kanundan 
yükseltilmiştir. Bütçe ve eleman bulma imkânlarının müsaadesi halinde Bakanlık Müfettişleri sayısının (6 Öğrenci M 
rılması programlaştırılmıştır. 

Bakanlık Teftiş Kurulunca 1968 - 1969 ders yılında 609 müessese 7 500 öğretmen, 326 İlköğretim Müfettişi denet 
müesseselerinde yapılan imtihan teftişleri neticesinde 2 837 imtihan teftiş raporu düzenlenmiştir. Okullar gibi üç yı 
tiğinde eşitlik teftişleri yapılan özel okulların 625 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinin bir neticesi olarak açılma 
de yapılmış, ayrıca bu okulların büyük bir kısmı genel teftiş ve kontrola tabi tutulmuştur. 

1968 - 1969 ders yılında Bakanlık Müfettişleri tarafından 977 tahkikat yapılmıştır. 
Öğretmen ve okul sayısının her yıl süratle artışı karşısında teftiş ve rehberlik hizmetlerinin daha müessir ve ve 

için teftiş kurulunun yeni bir çalışma sistemine geçmesi gerekli bulunmuş ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Batı mem 
ve kuruluşlarını incelemek, memleketimizin şartlarını da dikkate almak suretiyle değişik bir teşkilâta ve çalışma s 
lık çalışmalarnia başlamıştır. 
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Plânlama, Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlık bünyesindeki üç ayrı müsteşarlıkla ilgili genel mahiyette plânlama, araştırma ve bütçe işler 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında sıkı işbirliğinin sağlanması amacı ile kuru 

Bu dairede 1969 yılı içinde : 
1. Eğitim yatırımlarını yurt ölçüsünde dengeli olarak dağıtmak amacı ile illerin bütün eğitim kade 

ği ve ilgili tedbirlerin bu değerlendirmelere dayalı olarak alındığı, 
2. İllerdeki eğitim faaliyetlerinin daha düzenli yollarla değerlendirilmesi için gerekli kıstas ve stand 

malara 'başlandığı, 
3. Eğitimi daha kaliteli hale getirmek amaciyle alınacak tedbirlerin ve ilgili malî kaynakların tesbiti h 
4. Yıllık programların hazırlanması ve plân uygulamalarının devamlı değerlendirilmeleri konusunda D 

yapıldığı, yıllık programların hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanıp değerlendirildiği, 
5. Eğitim plânlaması ve eğitim araştırması elemanı yetiştirmek amaciyle plânlama, eğitim araştırmas 

lanacak uzmanların yetiştirilmelerine önem verildiği, yabancı ülkelere eleman gönderildiği görülmüştür. 

Eğitim Birimi Müdürlüğü : 
657 sayılı Kanuna göre Bakanlık personelinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak v 

ciyle 1960 yılında (Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu) Merkez Eğitim Birimi kurulmuştur. 
1969 yılında Eğitim Birimi Müdürlüğünce Bakanlığın 4 165 personelinin eğitimi için 37 ayrı konud 

lekî Teknik Öğretim Müsteşarlığının meslekî kursları ile 222 sayılı Kanuna göre illerde açılan kurslar dâ 

Karşılaşılan güçlükler ve teklifler: 1. Personelin hizmetiçi eğitimi faaliyetlerinde öğretim üyesi ol 
sek okul profesör ve öğretim üyelerine 439 sayılı Kanun gereğince ders saati başına 20 lira bürüt ücret öd 
metiçi eğitim faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz aylarında bahse konu ücretle aranan özellik ve nitel 
çekilmektedir. 

2. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı okulların idarecileri ile lâboratuvar ve benzeri demirbaş 
nele kurs süresince her hangi bir ücret ödenmediğinden eğitim faaliyetlerinden istenilen sonuçlar alınmama 
mektedir. 

3. Her hangi bir eğitim merkezinde açılan kurs ve benzeri eğitim faaliyetlerinin idaresini ve bütün s 
ve yardımcılarına bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenememektedir. 

Yukarda açıklanan güçlükleri giderebilmek maksadiyle : 
1. Hiameltiçi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek öğretim üyelerine ve kaynak kişilere ders saati ba 

öğrenime sahibolanlara (100), diğer öğretim üyelerine (75) lira ücret verilmesi, 
2. 657 sayılı Kanunun 216 ncı maddesi gereğince eğitim merkezleri açılıncaya kadar kursla ilgili per 

sai ücreti verilmesi, 
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3. Kurs müdür ve yardımcılarına da ek görev kadrosu veya fazla mesai ücreti verilmesi düşünülmüş ve bun 
uygun hükümler konulmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. 

Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü : 
19(59 yılında ele alman işler, şunlardır : 
1. Parasız yatılılık sistemi ve mecburi hizmet müessesesi konusunda, yapılan araştırma sonuçlandırılmış ve müe 

rılıp kendine yeterli ve gittikçe daha geniş ölçüde sosyal hizmet sağlıyan bir çalışma düzenine girmesini temin ede 
2. Millî Eğitim Bakanlığı Özlük İşlerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki raporun tavsiyelerine uyularak 

şikâyetleri ele alınmış ve konu ile ilgili formaliteler kaldırılmış, böylece kırtasiyecilik önlenmiştir. 
3. Ders kitapları konusunda mevcut problemlere çözüm yolları bulmak amaciyle yeni bir araştırmaya başlanılm 
4. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı .1970 yılı programında yer alan : 
«Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş ve idari yapı siyle ilgili sorunlarının çözümlenmesi amaciyle ilgili bakanlığ 

dayanarak yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanacaktır. 
Tedbiri uyarınca bakanlığın bütününü içine alan bilimsel bir araştırmanın hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

EĞİTİM DAİRELERİ 

İlköğretim Genel Müdürlüğü : 
Mahallî idareler ve vatandaşların istiyerek yaptıkları aynî ve nakdi katkılardan faydalanılmak; demir, çim 

malzemeleri toptan alınmak; okul yapımında emanet usulüne gidilmek suretiyle, maliyet düşürücü tedbirlerle Birin 
döneminde istenilen hedefe ulaşılmış olduğu görülmüştür. 

İlköğretim hizmetleri ilkokul yapımı, donatımı, okulların bakımı ve sosyal hizmetleriyle birlikte bir bütünlü 
Bu itibarla, mahallî bir hizmet olan ilkokul yapım ve donatım işlerinin, mahallî katkılardan faydalanılmak; 

vo sosyal hizmet gerekleri yerine getirilmek ve hizmetler arasında bir denge sağlamak bakımından ilkokulların yap 
sorumluluğuna bırakılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili son araştırmalara göre, okulsuz köylerimiz için yapılan 4 800 ders 
kılan harabolan ve geçici binalarda öğretim yapılan, derslik sayısı yetersiz olan köy ve kasabalarla büyük şeh 
karşılanması için İkinci Plân döneminin son üç yılında 45 145 derslik yapılmasının gerektiği tesbit edilmiştir. 

Buna mukabil, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesi gereğince Devlet Bütçesinden ayrı 
verilmediği gibi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ayrılması öngörülen ödeneklerden de kısıntılar yapıldığı 

Devlet plânı ile öngörülen beher derslik (50 000) lira olmak şartiyle sadece ilkokulların yapımı için yılda (75 
yatılı ve gündüzlü - pansiyonlu bölge okulları ile, sağır ve dilsizler, körler, ortopedik sakat çocuklar için yap 
de ayrıca bir ödenek tahsisi gerektiği anlaşılmıştır. 
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Yatılı bölge okulları : Nüfusları bir okul yapılıp, öğretmen verilemiyecek kadar az olup, dağınık ye 
cuklarını ilköğretimden faydalandırmak ve çevrelerine bir kültür merkezi olmak amaeiyle, genel olara 
42 yatılı bölge okulunun faaliyet halinde bulunduğu, bu kurumlarda 17 315 çocuğun okutulmakta olduğ 

Aynı bölgede, plân hedeflerine uygun olarak yapımı devam eden 15 okula ilâveten 1973 yılına İcatlar 
programlaştırılmıştır. 

Anaokulları : Okul öncesi eğitim kuramları, her ne kadar 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ge 
kurumlar arasında olmakla beraber zamanımızın iş hayatı karşısında, okul öncesi kurumlara yer verilme 
tadır. 

Halen, özel sektöre örnek olmak üzere, G anaokulu ve 83 anasınıfı açılmış ise de, durumları müsaido 
retiyle anasını Harının sayılarının artırılması yolunda çalışmalar yapıldığı görülmüştür. 

Devlet Kalkınma Plânında öngörüldüğü şekilde her yıl bir milyon vatandaşın okur - yazar hale getiri 
edilen ödeneğin aynen kabulü uygun görülmektedir. 

1969 yılında bu maksatla ancak (1 200 000) liralık ödenek alınmış ve bununla (3 129) kurs açılabilm 
1972 - 1973 öğretim yılında ilköğretim % 100 gerçekleştikten sonra genç nesilden okur - yazar olmıyan 

rın sayısı azalacaktır. 
'Beslenme eğitimi : Beslenme eğitimi programı 2G (i25 şehir ve köy ilkokulunda uygulanmakta ve 3 G2 

tadır. 
Özel eğitim : Özel Eğitime muhtaç çocukların da (Körler, sağır - dilsizler, üstün zekâlı ve özel yetenek 

olanlar, eğitimi güç ve sosyal intibaksızlığı bulunan çocuklar) normaller gibi eğitim ve öğretim nimetler 
görülmektedir. 

Bıı maksatla G sağır ve dilsizler okulu, 2 körler okulu ve 1 özel eğitim ilkokulu halen faaliyettedir. Bu 
yetiştirilmektedir. 

1968 - 1969 yılı programlariyle yapımına başlanan 3 sağır ve dilsizler okulunun 1970 - 1971 öğretim 
arızalı çocuklar için de bir müessesenin yapılmakta olduğu, anlaşılmıştır. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel sınıflar : Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzurum, İst 
merkezi vardır. Bu merkezlerin görevleri özel eğitime, muhtaç çocukların durumlarını incelemek, teşhis et 
laştırmak, gerekli tedavi ve rehberliği sağlamak, her dereceli okulların rehberlik işlerinde işbirliği yapmak 
maktır. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri bütün öğretim kademelerini ilgilendirdiği için bu kuruluşların daha 
çalışmalara devam edilmekte olduğu ve bu merkezlerin rehberlikleri altında 213 özel sınıfta 3 804 çocuğun 

Yetiştirme yurtları : 6972 sayılı Kanuna göre 58 ilimizde 84 yetiştirme yurdunun faaliyette bulunduğ 
ğun bakılıp yetiştirilmekte ve 11 503 çocuğun da sıra. beklemekte olduğu tesbit edilmiştir. 
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İlköğretim Genel Müdürlüğünün halk eğitimi hizmetleri : 1969 yılı icra programı ile ilgili icra plânının 428 
okuma - yazma öğretilmesi öngörülmektedir. 

Bu amaca ulaşılabilmesi için, bütçeden ayrılması teklif edilen ödeneğin eksiksiz olarak kabulü gerekir. 
1969 malî yılında bu maksatla ancak (1 200 000) lira alınabildiği, bununla 3 129 kurs açıldığı, 49 000 kişiy 

laşılmıştır. 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü : 
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ortaokulları, liseleri, akşam ortaokulları, akşam liselerini ve yabancı dille öğ 

le görevlidir. 
Genel orta öğretim konusunda talebin gün geçtikçe daha çolk arttığı, Orta Öğretini Genel Müdürlüğüne bağ 

nin plân hedeflerine uygun olarak hattâ istenilenden daha fazla genişlediği görülmektedir. 
Halen Orta Öğrenim Genel Müdürlüğüne bağlı 1885 okulda, 920 000 öğrenci okumakta ve 19 0O0 öğretmen 

öğretim yılında ortaokullara 266 777, liselere ise 81 764 yeni öğrenci kaydedilmiştir. 

1989 yılı faaliyetleri : 
1. 243 ortaokul, 3 akşamı ortaokulu, 57 lis'e,7 akşam lisesi olmak üzere 1969 - 1970 öğretim yılında toplam 

ret im e açıldığı, 
2. Bir yıl önce 4 500 olan parasız yatılı üğLencü sayısının yüzde yüz bir artışla 9 00ü e yükseltildiği ve or 

•öğrenciden 3 150 sinin köy çocukları arasından seçildiği, 
3. 1969 - 1970 öğretim yılında, Ağrı, Ankara, Aydın, Mersin, Ordu, Bingöl, Konya ve Gümiüşane illerinde 

nun yeniden faaliyete geçirildiği, 
4. Orta. öğretimde eğitim, ve öğretimin kalitesi bakımından bölgelerarasmdaki dengesizliği gidermeli için 

men, teçhizat, ders araç, ve gereçlerinin tamamlanabilmesi için mevcut imkânlar nisbetinde çalışmalar yapıldığ 
5. 43 yabancı, dil öğretmeninin Fransa, ve İngiltere'de açılan yabancı dil kurslarına katılmalarının sağlandı 
6. Ortaokul ve liselerde yapılmalkta olan ıcğitim ve öğretimin icabı olarak yeniden tesbit edilen ihtiyaç; p no 

jelerinin. hazırlanarak, 1970 yılından itibaren uygulamasına geçileceği, 
7. Orta öğretim okullarındaki ihtiyaç gö'z önünde bulundurularak, halen yürürlükte bulunan kanun, yönetm 

nu kararı, Talim ve Terbiye Dairesi Kararları ve bâzı genelgelerle, öğretmen, ve idarecilerin hizmet şartlarını, v 
melerini, ilerleme ve yükselmelerini düzenliydi belli başlı mevzuat hükümlerinin incelenerek bir kitap halinde 
lunan 'kitabın çok kısa 'bir süre sıonra ilgililere gönderileceği, 

8. Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin, Disiplin Yönetmeliğinin, Yalbancı Dil Yönetmeliğinin geliştirilmesi i 
pıldığı, 

9. Daha önceki yıllar yatırım programları ile yapımına başlanılan 173 yeni okul binasının, 6 pansiyon binas 
manının hizmete girdiği memnuniyetle görülmüştür. 
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1969 ve daha önceki y ı l la rda yapımıma baş lanı lan okul b ina la r ından , inşaa t ta b i r aksama «olmadığı t 
mete gireceği, ' 

Yapıımı devam e tmekte olan pansiyon b ina lar ı zamanında •bitirildiği t akd i rde , Adıyaman, Bitlis, Si 
t ahya il lerinde olmak üzere 9 pansiyonun, 1970 - 1971 öğret im yılı baş ında öğret ime konulacağı , 

Paras ız yat ı l ı öğrenci sayısının bütçe imkân la r ı nispet inde ar t ı r ı lmasına devam olunacağı , 
1970 yıl ında 140 okul ve 10 pansiyon 'binasının yapımına başlanılacağı, 
Kolejlerde çal ışmakta o lan yabancı öğre tmenler in yerini a lmak üzere Fen ve İngilizce öğretmenler in 

l ında da, 'devamı '"olunacağı müşahede edilmiştir. 

Yüksek Öğretini Genel Müdürlüğü : 
Dış ülkelerdeki öğrenci ve stajyer durumu : 
Halen dış ülkelerde lisans, iht isas ve doktora, öğrenimi y a p m a k t a 'olan 1| 455 resmî, 5 ().">5 özel o lmak 

bu lunmaktad ı r . 
a) 'Bugün kuru luş la r ın ı tamamlamış veya kuru luş halinde bulunan üniversi telerimiz öğret im üyesi te 

tad ı r la r . Üniversitelerimize öğretim üyesi yetiştiirilmeisi konusu 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Ka lk ınma P lâm 
öğretim, üyesi namzedi yet iş t i r i lmek üzere bu yıla kaklar tahsis edilen (•?> 600) kişililk kontenjandan. (KİS 
edilmiştir. 

Halen üniversitelerin öğretimi üyesi, Bakan l ık ve kurumla r ın eleman iht iyacını karş ı lamak üzere yu r t 
makta, olan (1 455) resmî öğrenci bu lunmaktad ı r . İkinci Beş Yıllık P lân ın ikinci yı l ında 1969 - 1070 de 
için hazır l ıklar yapılmış olu]). Ocak ayı içinde de imt ihan la r yapı lacakt ı r . 

İmt ihanlar ı 'kazananlar yılın, ikinci y a n s ı n d a y u r t d ı ş ı n a gönderilmiş olacaktır . 
Birinci Beş Yıllık Plânın ilk yıl larında ihtisas ve doktora, için yabancı memleket lere gönderilmliş olan 

yu rda dönmekledir ler . .Bu elemanlar, ihtisas kollarına, göre en çok iht iyaç duyulan üniversite veya, fakült 

Ayrıca dış ülkelere istenilen, sayıda öğrenci gönderilmesini sağlıyan 1416 saydı Kamunun da günün ş 
susu uda yeni b i r kanun tasarıs ı hazır lanmış ve ilgili müessese ve bakanlık lamı. mütalâalar ına sunulmuşt 

h ) "Dış ülkelerde kendi hesaplar ına öğrenim y a p m a k t a olan (1 277) dövizli, (.'> 75S) dövizsiz olmak ü 
1969 - i970 öğretim yılında, mevcut (750) döviz kontenjanından fakülte ve yüksek okul lar için. ayrılm 

lise ve dengi okul lar için ayrılmış bulunan (;V79Nı döviz kontenjanına, tahsis işlemi yapılmış, fakülte ve yü 
okullar mezunu (2SK) öğrenciye döviz tahsis edilmiştir. 

Yur t dışında- çeşitli konularda kendi hesaplarma öğrenim ve ihtisas yapa rak yurda dönen elemanlar da 
mak .suretiyle memılelkotlmizin yüksek seviyeli i usan gücü iht iyacmı muayyen bir uisboite karş ı lamaklad ı r 

o) 44K9 sayılı Kanuna göre bilgi, görgü ve ihtisasını artırma]-: üzere dış .memleketlere geçen yıllarda 
ders yık kaşında (106) dövizli -ayrıca (59) dövizsiz olmak üzer'o toplam (165) öğretmen Ve •memur gönde 
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Bakanlığımıza bağlı Atatürk Üniversitesine ayrılmış bulunan (20), Karadeniz Teknik Üniversitesine ayrılmış bu 
karsılığııılda bilgi, g'örgii ve ihtisaslarını artırmaküzere 4489 sayılı Kanunun (1) nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 
tim görevlileri yurt dışına gönderilmiektedir. 

Dış kuruluşlar : 
Dış ülkelerdeki öğrencilerle stajyıerlcrin çalışmalarmı kontrol ve öğrenim ve stajları ile her türlü iş] emil eri y 

rika, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Irak'da (G) Öğrenci Müfettiş ve Kültür Ataşeliği mevcuttur. 
Öğrenci Müfettişi ve Kültür Ataşelerinin görevlerini daha iyi şartlar altında yapabilmeleri için, ilgili mevzuatın 

rilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Kuruluş halinde bulunan üniversiteler : 
1. Atatürk Üniversitesi : 
Doğu bölgemizin, kültürel, .sosyal, ekonomik ve sağlık meselelerinin çözümünde önemli rolü olan hu üniversiteni 

retim yapması, noksanlarının tamamlanması konusunda âzami gayret sarf olunmaktadır. 
a.) Fakülteler : Atatürk Üniversitesinde halihazırda. Ziraat, Tıp, Edebiyat, İşletme ve Fen fakülteleri bulunmaktad 
']})' öğretim üyesi durumu : P>u ünivertsiteie (15) profesör. (:>()) doçent, (291) asistan, (öl) öğretim görevlisi, ( 

yapmaktadır. 
e) öğrenci durman : Tıp Fakültesinde (134), Ziıaat Fakültesinde (729), Eddbiyat Fakültesinde (788), İşletme 

(2 012) toplam öğrenci bulunmaktadır. 
d) Gelişme durumu : Üniversitede mevcut Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsünün kadr 

olarak yeni kurulmuş bulunan «Kürle Hayvanları Yetiştirme, Yayım (J i İtliği İşletmesi» kadro kanun tasarısı Büyü 
fakat, kadük olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 19G9 yılı programı icra plânının 438 No. lu tedbirinde öngörüldüğü üzere b 
turulması 'konusunda, hazırlanan kanun tasarısı üzerinde çalışmalar yapılmakladır. Yeni açılan İşletme Fakültesin 
diyle hazırlanan kadro kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

2. Karadeniz Teknik Üniversitesi : 1.955 yılında Trabzon'da kurulmuştur. 
a) Fakülteler : İnşaat - Mimarlık Fakültesi, Temci Bilimler Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Makimi ve Elektr 

fakülte bulımm aktadır. 

b) öğretim üyesi durumu : Bu üniversitede 3 profesör, 5 doçent, 77 asistan, 18 öğretim görevlisi, 2 okutman 
c) Öğrenci durumu : Temel Bilimler Fakültesinde 137, İnşaat - Mimarlık Fakültesinde 539, Yer Bilimleri Fakü 

7.1 G öğrenci bulunmaktadır. Yeni açılan Makina ve Elektrik Fakültesine de 100 kontenjan ayrılmıştır. 
d) delisine durumu : Kuruluş kanununa göre bu üniversitede, orman ürünlerinin değerlendirilmesi amaeiyle bir 

ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
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Henüz kuruluş halinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim, üyesi sıkıntısı çekilmektedir 
bul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılmakta ve yurt dışından da yabancı profesörler teminine çalışılmakt 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi : 
Bu üniversite 7307 sayılı Kanunla 1959 yılın da Ahkaralda kurulmuştur. 
a) Fakülteler : Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde, İdari İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 

kültesi bulunmaktadır. 
b) Öğretim üyesi durumu : Bu üniversitede 17 profesör, 22 doçent, 92 yardımcı profesör, 206 asistan, 
•e) Öğrenci durumu : Mari İlimler Fakültesinde 559, Mühendislik Fakültesinde 2849, Mimarlık Fakült 

1046 olmak üzere toplam öğrenci (miktarı 4932 dir. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Millî Eğitim Bakanlığınca cari giderler ve yatırım harcamalarından 

yapılmıştır. 

Yeni açılacak ümversiteier : 
Memleketin hızla artan ihtiyacı karşısında ve Hükümet programına paralel olarak yeniden üniversite 

sı konusu önemle ele alınmıştır. Şimdiye kadar edinilen tecrübelere istinaden ve bilhassa öğretim üyesi t 
proje ile ele alınması gerekmektedir. Bir taraftan bu uzun vadeli hazırlıklara girişirken, yan tedbir o 
nisbetinde kapasitelerini artırmak, ayrıca bu üniversitelere bağlı yeni fakülte ve yüksek okullar açmak ç 
üzere şimdilik Ankara Üniversitesine bağlı olarak Diyarbakır'da yeni bir Tıp Fakültesi açılmış ve bu f 
me başlamıştır. Yine Ankara Üniversitesine bağlı olmak üzere Adana'da bir Ziraat Fakültesi açılması ile 
rıca yine aynı üniversiteye bağlı olarak Elâzığ'da Veteriner Fakültesinin açılması da kararlaştırılmıştır. B 
öğretime başlaması için hazırlıklar ilerlemektedir. Diğer taraftan Kayseri'de Hacettepe Üniversitesine bağ 
1969 - 1970 ders yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. 

Mevcut üniversitelerde açılan yeni fakülteler : Geçen yıl açılan fakülte ve yüksek okullara ilâve olarak 
Bilimleri Fakültesinin açılması, Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline getirilmesi ve rektörlüğ 
rulmasını öngören kanun tasarıları ile, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Kimya Fakültesi ve Dişhek 
versitesinde Nükleer Enehji Enstitüsü kurulması hakkında tasarılar kanunlaşmış bulunmaktadır, 

Diğer taraftan, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu, İnşaat - Mimarlık Fakültesi haline getir 
İstanbul Teknik Üniversiteslinde Temel Bilimler ve Gemi İnşaatı Faldı İteleri kurulması hakkındaki ka 

maktadır. 
Bu üniversitede iki kademeli bir öğretim sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 
Gece öğretimi: Kalkınma plânlarının gereklerine ve özellikle belli alanlarda memleketin muhtacoduğu 

plân ilkelerine uygun olarak fakültelerde gece öğretimi yapılmasını öngören kanun çıkarılmıştır. Bu kanun 
gece öğretimine başlanmıştır. Diğer üniversitelerde de gece öğretimi yapılması konusunda çalışmalar yapı 
fakültelerinde de gece öğretimi tahakkuk safhasına girmek üzeredir. 
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Üniverisite taaminıatı konusu: Mıevcut ve yeni açılacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 1 mci ve 
nında öngörülen tedbirlere paralel olarak halen üniversitelerimi/ide asistan olanlarla, asistanlığa intisabedeeeOderin 
in tazminatlarının artırılmasiyle ilgili karnın çıkarılmıştır. 

Kredi, burslar ve yardımlar: a) Üniversite re yüksek okullara Bakanlığımızca tahsis edilmiş olan yüksek öğre 
rılmış ve aylık burs miktarı da 250 liradan 350 liraya yükseltilmiştir. 

Harbokulu eski öğrencilerine verilen burslarla beraber Bakanlığımız burs kontenjanı 690 ı bulmuştur. 
Burs kadrolarmdaiki artırılan kısım Fen ve Teknik dallarda öğretini yapan fakültelere tahsis edilmiştir. 
b) 1969 bütçe yılı içinde üniversite ve yükselle okul öğrencilerinden mühtacolanlar ile 25 bilim ve meslek kur 

tiıide nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknilk Üniversitesi öğrenci kantinlerine 
kal alabilmeleri için nalkdi yardımlar yapılmıştır. 

Kaindi!!i Rasathanesi: 53 yıl önce bir meteoroloji istasyonu şeklinde kurulan Kandilli Rasathanesi bir bilim ve a 
geçtikçe gelişmektedir. Rasathaneye daha sonraki y d İn ula. sırasiyie zaman, güneş fiziği, sismoloji, gnavimetri ve jeo 
tir. Kandilli Rasathanesi gerek astronomi ve gerek jeofizik alanında mendeıketimizde ilk esaslı adımları atmış, millî 
imıkâıdarunlnn umulmıyaeak oranda karşılamaya çalışmıştır. Kayısı 350 yi gecen rasathane ve enstitü ile yayın müb 
işbirliğine katılmak suretiyle uluslararası bir çeşit sorumluluk ve bilimsel denetim altına girmiş ve böylece çalışma 
ya literatüründe benzerleriyle birlikte mukayeseli bir şekilde yer alan ve değer verilen bir T ürik kurutun haline gelm 

Personel durumu: Bir müdür, üç müdür yardımcısı, iki başasistan, sekiz asistan ve bir teknisyen, bir mütehassıs 
yu teşkil etmektedir. 

Rasathane bilim kadrosunu teşkil eden uzmanların çoğu üniversite mezunudur. Bunlar ya doktora, yapmış veya 
merkezleninde meslekî staj görmüş ve orjinal etüdler yayınlamışlardır. 

Kuzey Anadolu deprem kuşağı boyunca depremleri önceden tahmin istikametinde sistematik etütler yapmak m 
kadar uzanan bir bölgede 12 istasyonlu deprem kayıt şebekesi tesisi plânlanmış, ilk kademe olarak Marmara. Bölgesin 
zıılıkların a başlanmıştır. 

Öğretmen Okulları G-enel Müdürlüğü : 
(J-ene! Müdürlüğe bağlı okullardan 87 öğretmen okulu,: 12 eğitim enstitüsü ve 3 yüksek öğret inen okulu faal 
1. .1969 - .1970 öğretim: yılı başında ortaokula dayalı olmak üzere Bitlis ve Bilecik'te 3 sınıflı erkek, Mu 

oku'lu açıldığı, 
2. Aynı öğretim yılı başında Edirne ve İsparta 'da birer gündüzlü eğitim enstitüsü acıtarak bunların s 
3. Eğitim enstitüleri için plânda öngörülen, öğrenci sayısının ; teklif edilen ' tesislerin programa, alınmam 

rın bitirilme m esi yüzünden temin edilemediği ve mevcut 4 785 kadronun muhafazasına, çalışıldığı; ancak i 
den eğilimi, müzik, yabancı dil, bölümlerine; geçen .yıllara oranla daha fazla öğrenci alınması sağlandığı görülm 

4. İkinci Beş Yıllık Plânda Yüksek öğretmen okulları için bir kayda tesadüf edilmediği, lise ve dengel 
göz önünde tutularak ihtiyaç duyulan branşlara ağırlık verilmek suretiyle 2 640 olarak tesbit edilen öğrenc 
çalışı 1 di ğı görülmüştür. 
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1970 yılı bütçesinde şu hususlar üzerinde du rulması faydalı olur kanısındayız : 
1. Öğretmen yetiştiren müesseselerin özellikleni göz önünde bulundurularak, çeşitli hizmetleri 

retli cetvelide aşağıda belirtileni hususlara da yer verilrnesi uygun olacaktır. 
a) Köy Staj okullarına veya gruplar halinde yapılacak inceleme gezilerine katılacak öğrenci 

(tabelâ tutarlarının iki katma kadar) nakit >oilarak ödenebilmesi, 
b) Okullarda çeşitli tatil devrelerinde memleketine giderniyen öğrenci]ere, fiilen vazife başında' 

nele, kazan kayııattılmasında fayda görülmediği hallerde günlük yiyecek karşılığımn nakde n öden 

Diıı Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
Din eğitimi ve öğretimi bilimsel metodlara göre düzenlenmek, yürütmek ve bu alandaki me 
1969 - 1970 öğretim yılında, mevcut 69 İmanı - Hatip Okuluna ilâveten 2 İmam - Hatip Okulu 

- Hatip okulları sayısı 71 ve Erzurum'da öğretime açılan yeni Yüksek İslâm Enstitüsü ile birlik 
Okulların lâboratuvar ders araç ve gereçleri ihtiyacı bir plân çerçevesinde tamamlan mıaya ç 

lun kimya, 25 okulun biyoloji, 20 okulun matematik ve 15 okulun da sosyali bilgilere ait ders araç 
Yüksek İslâm enstitülerinin öğretmen ihtiyacının, yabancı memleketlerden getirilen uzmanlar, 

enstitülerinde, İmam - Hatip ve orta dereceli okulların öğretmenlıcri arasında açılan imtihanları 
çalışılmaktadır. 

Ayrıca, İmam - Hatip okulları ile Yüksek İslâm enstitülerinin müfredat programlıları ve yön 
tadır. 

özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü : 
1969 - 1970 öğretim yılında yeniden faaliyete geçen öziel okullar : 
4 Türk özel anaokulu, 1 özel ilkokul, 3 özel lise, 56 özel dershane, 20 özel kurs, 18 özel biç ki - dik 
1969 yılında ele alınan önemli konular ve yapılan çalışmalar. 
1. Özel yüksek okullar, devamlı olarak ve özel bir program dâhilinde bakanlık müfettişleri t 

lar ve diğer orta dereceli özel okullar da bir plân dâhilinde teftiş edilmişlerdir. 
2. Özel yüksek okulların yönetimdik ve müfredat programları benzeri resmî okullara1 kıyasla 
3. Özel yüksek okulların gelecekteki öğretim üyesi ihtiyaçlarını karışıl almak amaciyle ücretlerim i kendi 

versitelerde doktora) yaptırmaları konusu ele alınmıştır.. 
4. Yeniden açılması istenen özel yüksek okullara açılma izni verilmeden önce, insangücü ih 

"Teşkilâtının görüşü 'alınmıştır. 1969 yılında aıçılma izni verilen özel yüksek okul bulunmamaktadır. 
1 5. Üniversitelerin de görüşleri alınarak 025 sayılı Kanunun öngördüğü yönetmelikler hazırlan 
^esbiti yapılmıştır. 

6. Bir kısım özel yüksek okulların birleşmek suretiyle daha mükemmel olma yoluna girdikle 
'beple geçen yıla riisbetle özel yüksek okul s ayısında azalma olmuştur. 
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7. 025 saydı K a n u n u n boşluklarını do ldu racak ve noksanlarını t amaml ıyacak yeni b i r k a n u n tasarım 
8. Bat ı - T r a kya ' da bu lunan 85 kişilik kon t en j an ı t amamlamak üzere 1 kimya, 1 felsefe, 1 matemat ik , 

gilizce, 4 i lkokul öğretmeninin seçimleri y a p ı l a r a k gönderilmiştir . 
9. Kıbrıs T ü r k (/kullarında görevlendi r i lmek üzere 3 sanat enst i tüsü öğı etmeninin seci mi yapı lmışt ı r 
10. Özel okul lar tüzük taslağı incelenmek üzere Damşfaya gönderilmiştir . 

Beden Eği t imi ve izci l ik M ü d ü r l ü ğ ü : 
Öğrencilerin ders dışı beden eği t imi (Oyun - spor - j imnas t ik ) izcilik, kampçı l ık ve boş zamanlar ını de 

revlidir. 1969 yıllı içinde, kad ro ve bütçesinin sağladığı imkânla r çerçevesinde aşağıda be lirtilen. işleri gerçe 
I . 1968 - 1969 ders y ı l ında y u r d u n çeşitli ye r l e r inde açılan izci ve gençlik l ider kurs lar ı mı 2 802 kişinin 
2.. 1969 yaz ay lar ında öğrencilerin boş zamanla r ın ı en iyi bir şekilde değer lendirmek m aksadiylc yurdum 

cilik ve dinlenme kampla r ından her derecel i okullarımızdan 5 500 öğrencinin faydalanma sı sağlanmışt ır . 
3. İzmir - Buca 'da izci l ideri yet ist inme ma krediyle tesisi düşünülen ha İm? imdim Mrrk; ziniu yanımı işi ih 
4. ivolu - Aladağ, Maltepe mevki inde izcilik sabit kam"- 1 ••sisinin projeleri t amamlanmış ve ihailc safhas 
5. (deneliğin bos zaman lan ın değe r l end i rmek m a k s a d i v k ve içimle kül türe l , sosyal v e sporlu ' faaliye 

Al t ındağ 'da .'açılması ka ra r l aş t ı r ı l an Gönçlük v e Kül tür Merkezinin projeler i t amamlanmış t ı r . Bu tesisten 
cin fiil en istifadesi mümkün olabilecektir . 

6. A n k a r a Yenimahal le 'de yine bu m a k s a t l a açılan Gençlik Ve Kül tü r Merkezi fa a. Üyetleı ini devam, 
7. Yaz ay la r ında gençliğin boş zaman la ' an ı değerlendirmeyi ve kendilerini en iyi bir ş : kilde diıılcndirm 

B u r s a - Gemlik, Konya - Beyşehi r Gölü k(m arın da, her bir üni ten in kapasitesi 2 000 er o l m a k üzere, «Gençlik 
projeler i tamamlanmış , ihale safhasma gelmiştir . 

8. Aynı maksa t la r la . Bursa - Karaeaedi, İsparta. - Kovarla Gölü, Van ve Hazor Gölü keti a r la r ında yapıla 
r inde yapı lan çal ışmalar da i'orlr-m'ş'tr.-. !>u tes is le r in vapmn !970 ydı program-nna al ınmışt ır . 

9. d on ç Tik ve kü l tü r merkezler inin diğer b ü y ü k illerimizde de ku-rulmashde ilgili çalışma İr ra devam edilme 
10. Gençlik, spor ve izcilik konular ında u lus l a ra ra s ı il işkiler devam ett ir i lmiş ve bu k o n u l a r d a y u r t dışınd 

nisbetinde iş t i rak edilmiştir. 
I I . —- 1968 - 1969 ders yı l ında hor 'dereceli okulun muzda okuyan çocuk ve gençlerimizin yaş ve bünye r.'eW.'k;lou: 

faaliyetlerine-, ka t ı lmalar ı , beden ve ruhça geliış en'er *ı e önem verilmesi ve böylece yet işmeler inin bir bütün olar 
o larak kabu'l eıdilmaştiır. Bu cümleden olaraik 13 ayr ı spor branş ında mahallî, g rup ve Türk iye İvicin cfılıiğiı kademesinde 

B u yar ışmalara , (800 000) e yakın öğrencinin kat ı lması temin edilmiştir. 

12. — Öğrencilerimize kindik yaş ta spor a 1^ kanl ık lar ı vermek amaeiyle 1968 - 1969 öğretim yıl ında i lk idef a, 
sı atletinim yar ışmalar ı tertiplenmiştin'. Bu yarı-analarda. derece kazanan öğrencililer Bolu'da aç ı lan k a m p t a bir a 

13. — Beden Eği t imi öğretmenlerine, b r anş l a r ı nda iht isas laşmalar ı maksadiyie iht iyaç d u y u l a n saha la rda ku 
14. —• Beden eğitimi öğretmenler inin meslekî k ü l t ü r ü n ü a r t ı rmak , öğrencilerine yeni bilgiler a k t a r m a k amaeiy 
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bir .rehber hazırlanarak baıstıriknış ve istifadelenine sunulmuştur. Aynen, benleri, eğitimiyle ilgili, ' e: ürlü 
temin edilerek oikullara verıi'lmiş, öğretmen ve 'öğrencilerin bunlardan faydalanmaları, yeni 'bil gileı ve d 
line s; ıkuhmuştu.'. 

Seferberlik ve Askerlik Öğretim Müdürlüğü : 
Bakanlığınıı/a bağlı, -. esnıî ve özel yüksek okullarla, orta dereceli okullarda görevli, öğretmenlerin, B 

elemanllann, askerlik çağma guımeleınKİen, y d e ğ e ayrılıncaya. kadar askere t-:evk ve şevkten tehir işlemle 
.19(58 - 1.9(59 öğretim yılında yapılan İşler : 
llesnıî ve özeli lıise ve dengi okul öğretmenlerinin askeı e sevk \ m şevkten tehir işlemleri sonuçlandırılmı 

komiılaımş, bunlardan 750 öğretmenin Yedek Subay Okuluna şevkleri yapılımıştır. 
Asikeırlik dern ücretli,, olarak, bütçenin, 12.444 ncü •maddesinden ayrılan, (2 (500 000) 'liralık ödenekten (1 
Bu ödenek, mevcut okul, ıderslıik sayılanım göre, ders ücretlerini karşılamadığından, (9(50 000) lira ek öd 

({ÜNtiLHİZMUTLUR 
Özlük işleri Genel Mülürliiğü : 
Özlük İsli eri Genci Müdürlüğü, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görev atan personelin özlük işl 

lere -göre yilrüii'tımıckle görevüıkllr. 
Ballandığın Özlük İşlerinin yürütülmesinde kan mu brkmıdmı okluğu kadar, hizmetlerde kaili te ve tasa 

metotların yeniden düzenlenmesine ihtiyat;, vardıi'. 
Millî Eğitim Bakanlığımda 1969 yılında 191 23 ı( personel, 44 1(57 idari görev kadrosu vardır. Bu kadrola 

(D) eetvieli (daiınni hizmetikiılcr kadroları), 303 ii (E) cetveli (geçici hizmetler kadroları) ııa dâhil olup, 2 
kadrolarıdır. 

1969 -t 1970 ders yılı ihtiyacı için hazırlanan kadro kanununun Maliye Bakanlığında bulunduğu tesb 
kul öğretmeninin, 2919 saydı Kamın hükümlerine göre, kadrosuz olarak çalıştırıldığı ve bu ders yıllı aç 
de, makam tazminatı bulunmama:;! sebeıkiyle, makam ücreti alamadıkları anlaş itilmiştir. 

Okul ve ku.ruın'ların. diğer personel ihtiyacını, karşılıyacak kadı-olaırın biran önce çıkarılması yerindo 
171 681 itııaaş kaıdresunun dağılımı söyledik' : 
a) Orta' dereceli okullar öğretmen ikaelrosıı 3 5 731, 
b) İl okul öğretmeni kadrosu (Anaokulları v.t enameııler ıdâhil) 127 567, 
c) Yüksek olküllar öğretmenle niyl. e men'kez ve taşra, teşkilâtı personel. ıkadrosu 8 3,83 tür. 
Açılmış ve gelecek ders yılında açılacak yen", okujlar sebebiyle; 
a.) Orta dereceli okullar için 3 105 öğretmen, 300 •müdür, 575 müdür yardımcısı, 25 grup öğreti.neni il 
b) Yüksek dereceli okullar için 301 öğretmen, 15 klareci, 
c) İlk ve anaokulları için 16 319 öğretmen, 300 (ilköğretim müfettişi, 
d) Bakanlığa bağlı, okul, kimim ve diğer k u n . k i k u için ide 1 377 kadroya ilıtiyacolduğıı ifade edilm 
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Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen, uzman, asistan ve memur fiilî kadrolarının dağıtım ta 

Kullanıldığı ycıı* 

Eğitim enstitüleri 
Yüksek öğretmen okulları 
Yüksek İslâm enstitüleri 
Öğrencıi. ımüıettişlerıi 
Oıta Öğ. Ok. Oğ. Ok. İmam - Ilatıip - Ok. vet gezici köy kursları 
;İl.ko/ku:l, anao'kulu öğretmenleri ve eğitmen 
Millî Eğitim Müdür ve yardımcıları 
İlköğretim Müı. ve Eğ. uzman. 
Telemi;; olkullar 
İktılsaüi ve T'ieaııi İlim. Ak. 
J )evlet konservâtuvarlaırı 
Güzel Snna'tlar akademileri 
Yayım Müdürlüğüne bağlı kurumlar 
Prevantoryum - Sanatoryum 
Okul ve kurum doktorları 
Kûyattetılcumiıiır Senfoni Orkestrası 
Sağır - Piılniz ve Körler müessesesi! 
Teknik Olkullar Yatılı yurdu 
M. E. B. kurumları memur 'kadroları 
Kız, Erik. Tek. Ticaret Yük. Öğ. Ok. 
Eskil Eserler ve Müzeler 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
Rasathane 
Atatürk Üniversitesi. 
Karadeniz Teıknik Üniversitesi 
Merkez Teşkilâtı ve Sivili Savunma Uz. 

Oğ. Uz. ^ s. 
v.;>. Memur Toplam 

281 94 375 
131 24 155 
82 12 9-J. 
— 9 9 

35 731 — • 35 731 
127 567 —• 127 567 

137 — 137 
821 — 821 
820 85 505 
320 73 393 
124 —. 1.24 
137 — 137 
—• 7 7 
29 — 29 
167 • — • 167 
120 — 120 
15 •—• — • 

— 27 27 
— 2 939 2 939 
334 —• 334 
218 — 218 
—• 43 43 
— 22 22 
722 51 773 
287 37 324 
615 

— • 615 

Toplam 3 423 168 258 171 681 
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Sağlık: İsleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü : 
B a k a n l ı k personelinin sağlık işleriyle ilgili işlemle! İM. yapılması , m a n i yo özel her derece oku Harın sa 

Oor.-M Idüdür lüğe bağlı İ s tanbul Ya'lndebağ prev •)'..•: yıı<:.) - Saunto:y"j.r.ı Kurumunun. 'sanatoryum kısmınd 
oliiuaik üzere topilam 050 y a t a k mevcut olduğu, 

Valddebağ r r e v a n toryum: ve Sana to ryum kışı ^ a - m d a , 1969 yılının ilk al t ı ay ında 600 hastanın, t edav 
.19(59 bütçoüuo konulan ödenek ile yedek: ika/an ve (kalorifer IKU'U U a h ^ o m u n u n ihalesi yapı ldığı , hal 

cın. tehlikeMme mânız bu lunduğundan 150 y a t a k t ı bıir kadın ve çocuk pavyonu duna atı liçıiıı ava;; -' projem 
oılduğu görülmüştür . 

Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü : 
M'e'.'iîle/ketimizle diğer memleketler a ras ındaki kü l tü r münasebet kufi II nci Beş Yılluk .Plân hedei'leri göz 

bütçe yıl ında da devam etmiştir . 
A v r u p a Konseyi, NATO, CENTO, E C D ve UNESCO gibi ulus 1 ara raisi ve bölgesel kuruluş lar la eğitsel v 

şekilde yürü tü lmüş tü r . İlkili Kü l tü r Anlaşmamız bulunan 'B eledik a, Almanya ve İ ta lya ile Ka rma Kül tür 
2 yıllık faaliyet p rogramdan hazır lanmışt ı r . 

Işıbi eliği yaptığımız Uluslararas ı K ü l t ü r Kurumla r ın ın faaliyetleri yak ından izlenmiş ve Türlk Rğillmi 
bilgi, doküman ve k i t ap la r bu ku rumla r l a b i r l ik te diğer yabancı müracaa t sahiplerine göndori lm'şt i r . 196 
da ''i'--.'), Budapeş te ve Brüksel 'e T ü r k dili oku ' •• ' "abrama Kültür Ataşesi , I rak 'a Tü rk dili ku r s l a r 
çe öğretmeni ve I r a k ' a bir k ü t ü p h a n e uzmanı •:;öı derilmiştir . 

K ü l t ü r Anlaşmalar ı ve Teknik İşbir l iği çerçevelimle 19)69 bütçe yı l ında .'J47 burs sağlanmış, burs la r ka 
yaçlar ımız d ikka te a l ınmak suret iyle dağıtılmıştı,". 

.1:'"'69 malî yılımda Kü l tü r Anlaşmalar ı çerçevesinde karşıl ık esasına göre veya karşılıksız olmak üzere y 
06 dHktoı-a, 58 gündüzlü yükseik öğrenim ve 5 paras ız yat ı l ı yüksek öğrenim olmak üzere toplam olarak 
1969 tar ih ine k a d a r bu burs la rdan diğer ülkeler in aday gösterdiği 135 öğrenci faydalanmışt ı r . 

.A,v"Han ve Kerkük ' t e birer T ü r k K ü l t ü r Merkezli açılmam gerçekleştir i lmiş olup, bu merkezlerde ikişer 
nuaml anmışt ır . 

Batı - Almanya ve Belçika 'da çal ışımakta olan Tünk işçilerinin çocuklarıma Türkçe, Türkçe kü l tü r ve di 
revlendiri lmiş buluma m 21. öğretmen görevl i ler inin sona ermesi sebebiyle y u r d a dönmüşler ve yer ler ine bu 
gönderi lmişt ir . 

Hukulk Müşavirliği : 
H u k u k î konu la rda düşünceler ini Bakan l ık makamına bildirmekle görevli olan H u k u k Müşavir l iğ i kanu 

ler ve hazır lar . Bakan l ık aleyhine açı lan dâva la ra ka r ş ı savunmalar ın ı yapar . 
!9o:i - i969 öğreti;;; ydında .1 UM müta lâa , 49(M iari dâva, 4 296 tazmina t ve takip, 17 kanun ve <JîJ9 

konu incelenmiş ve kanara bağlamış okluğu görülmüştür . 
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Levazım Müdürlüğü : 
Bakanlık yeni binanın (A), (B), (C) bloklarına yerleşmiş bulunan dairelerin mübrem ihtiyaçlarının teminine çalışm 
(D) blökunun 1970 malî yılı başına kadar tamamlanması ve iskâna hazır duruma getirilmesi kılu ia-aliyete geçilm 

ında Ankara Belediyesinden kiralanmış bulunan Devlet Grüzel Sanatlar Galerisi hariç) Millî Eğitim Baikanlığı tamam 
ılş olacaktır. 

1969 yılında personel için iç hizmet kursu düzenlenmiştir. Kurs 1970 yılında tekrarlanacaktır. 

Seferberlik ve Askerlik Öğretim Müdürlüğü : 
Bu müdürlük : 
;a) Besimi ve özel yüksek okullarla lise ve dengi okulların öğretmen ve öğrencilerinin askerlik işlerini, 
b) Bu okullarda Millî Güvenlik Bilgisi dersini okutan subayların garnizonlarca inha ettirilmek suretiyle tâyin v 

şleri ve Genelkurmay Başkanlığının ilgili öğretiim dairesiyle işbirliği yaparak yürütmektedir. 

II - BÖLÜM 

Meslekî ve teknik öğretim 'hizmetleri : 
Ekonomik kalkınmamızın verimli bir gelişme hızı içinde başarılmasını sağlamak, meslek ve teknik insangüfüinü 

uruğu Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığına verilmiştir. 
Ekonomimizin İhtiyaçlarına, toplumun ve değişen iş dünyamızın taleplerine uygun her seviye ve nitelikte teknik p 

retiştiı1mede en önemli katkı ve hizmetleri bulunan bu teşkilât, temel ve yardımcı fonksiyonlarını, aşağıda faaliyetle 
'O daire başkan'lıklariyle ifa etmektedir. 

•Kuruluş 'kanununda öngörülen görevler ile İkinci Beş Yıllık Plânla verilen işleri gerçekleştirmenin bir sonucu 
rta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygu la'imaya başladığı yıld 
;ç yıllık uygulama' devresinde 804 e, kaydedilen öğrenci sayısı aynı devre içinde 66 050 den 80 739 a, yıllık me 
ık uygulama devresinde 41 877 den 44 761. e yükselmiştir. Köylerdeki kadın, erkek vatandaşlarımızın meslek eğiti 
i kumlarının sayısının da geçen üç yıllık devre içinde ,1 090 dan 1 782 ye çıktığı görülmektedir. 

Müsteşarlık, 1968 - 1969 öğretim yılı içinde ilgili orta ve yüksek öğretim kurumlarının müfîi'edac program ve yö 
mıda yenilenmesine ve ihtiyaçlara uygun değişiklikleri gerçekleştirmiş bir kısım yüksek öğretim ikuru-mlarmm işleyiş 
'eudislik öğretimi alanında reform mahiyetinde tedbirlere yer veren kanunların çıkmasına önayak olmuştur. 

Meslekî vre Teknik öğretimin; müteşebbis üretici ve yönetici insangücünün yetiştirilmesindeki önemine paralel olar 
•şmesi ve müessiriyetinin artırılması, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelişen teknolojiye uyacak ş 
aygın ve örgün öğretim sistemleri içinde çeşitli mesleklere kendisini hazırlamak istiyen herkese imkân ve fırsat eşit 
ıeslekî ve tekni köğretim anlayışının toplumumuzda daha yaygın bir hale gelmesi için gerekli şekilde finanse edilme 
e bağlarının, koordinasyon çalışmalarının üzerinde bir bütünlüğe ulaştırılması kaçınılmaz bir zaruret olacaktır. 
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1. Meslekî ve Teknik öğretim Etüt Ve Plânlama Dairesi Başkanlığı Yüksek 'Danışma Kurulu Gen 
Etüt ve Plânlaıma Dairesi Başkanlığı : 
Meslekî ve Teknik Öğrietim Müsteşarlığının faaliyet sahasına giren konul artla gerekli bilgi ve verile 

esas olmak üzere bunları değeri emdirir, gerekli plânlamayı yapar ve yönetimden ısorumlu elemanlara in 
Yülksek Danışma Kurulu Genel Sekreterliği : 
Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumları ile enUıitetri .arasındaki ilişkileri geliştirerek teşkilâtın daha 

olur. 
1969 yılı faaliyetleri : 
1. Kurslar seviyesinden teknisyen seviyesine kadar çeşitli mesleklerde yapılan öğrettim programların 

endüstriyel araştırmalara devam edildiği; 6 araştırma yapılarak öğretim, dairelerinin istifadelerine sunul 
2. Türk kadın beden standartlarını tesbit çalışmalarına devam etmekte olduğu, 1969 yılında 2 - 1 

neşrederek okulların ve konfeksiyon sanayiinin istifadesini sağlamaya çalıştığı, 
3. Öğretim programlarının daha bilinçli ve gerçekçi olarak yapılabilmesi için meslek analizi çal ışım 

ilgili bölümlerin analizinin tamamlandığı, 
4. Endüstri araştırmalarına dayalı olarak ve analiz tekniğini uygulıyarak öğretim programlarının ge 

örnek programlar hazırlanarak ilgili dairelere verildiği, 
5. Analiz tekniğine uygun olarak öğretim yapraklarının hazırlanıp okullara dağıtılmasına devam edildi 
6. 1968 - 1969 öğretim, yılı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları faaliyetlerini kapsıyan istatistik 

toplanmakta olan istatistik! çalışmaların değerlendirilmesine devam edildiği, 
7. Teknik Öğretmen okullarındaki atölyelerde yer alan teçhizatı, rasyonel metotlara göre yerleştirm 
8. Çeşitli seviyelerdeki Danışma Kurullarının kurulmasına devam edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 
2. Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü : 
Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, Devlet 

ve Erkek Teknik, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulları, Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
hizmetlerine ilişkin idari, malî ve öğretim işlerini yürütmek görev ve sorumluluğunu taşımaktadır. Ayrıc 
yüksek öğrenimlerini tamaımlıyanların ruhsat işlerini sonuçlandırmak, üniversite ve yüksek eğitim kurum 
nize etmekle de vazifeli kılınmıştır. 

Bu sisteme dâhil yüksek öğretim kurumlarını tanıtıcı ve faaliyetlerini belirtici bilgiler aşağıda tesbit 
a) iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri : 
Modern işletmecilik bilgilerine sahip yüksek dereceli iktisat ve ticaret öğrenimi veren, araştırmalar 
8 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1169 sayılı Kanun gereğince tüzel kişilik statüsünü iktisabet 

dönüleri, yine bu kanun gereğince bir tek katma bütçeyle yönetilecektir. Bu sebeple bütçesi 1969 malî y 
ayrılmıştır. Bunlardan İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1170 sayılı Kanunla İktisadi ve Ticari 
tesine bağlanmıştır. 
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b) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri : 
Üniversite dışında mühendislik ve mimarlık öğretimi veren bu kurumlar özellikle imalât inşaat ve mimarî alanlarda 

ırlara yer veren aynı zamanda yüksek mühendislik ve mimarlık formasyonu da sağlıyan kurumlardır. 
İkinci Beş Yıllık Plânda mühendislik ihtiyacı yönünden yapılan projeksiyonların gerçekleştirilmesi maksadiyle yüksek 

şmalar kemiyet ve keyfiyet bakımından 1969 yılında daha da artmış ve bu okullar 3 Haziran 1969 tarihinde yürürlüğe g 
jkademik Kurumlar haline getirilerek strüktürel bir reformla ilmî muhtariyeti iktisabetmişlerdir. 

c) Kıs, Erkek Teknik ve Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen okulları : 
Meslekî ve 'Teknik öğretim alanlarında acılan orta dereceli ticaret liseleri, 'erkek sanat enstitüleri, kız enstitüle 

vk ve atelye dersi öğretmenlerini yetiştiren yüksek dereceli öğretim kurumlarıdır. 
İkinci Beş Yıllık Plânda gelişmelerine önem verilen bu kurumların müfredat programları ve yönetmeliklerinde bu öğ 

ı değişiklikler yapılmıtşır. Ayrıca bünyevi ve organik statülerini inkişaf ettirecek kanun tasarıları üzerindeki çalışm 
d) Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu : 
Mobilya - İç Mimarlık, dekoratif resim, grafik sanatları, seramik ve tekstil sanatları alanında endüstrimizin m 

apıcı sanatçıları yetiştirmek üzere açılmış bir yüksek öğretim kurumudur. 
Halihazır fizikî tesisleri ve bulunduğu arsa itibariyle bu okulun tevsii •mümkün olmamakta, dolayısiyle iş sahaların 

l in i karşüıyacak öğrenci artışı sağlananramaktadır. Bununla beraber optikal bir hizmet için ve va.-i.ifh formasyon tem 
mumun azami bir faaliyet içinde olduğu görülmektedir. 

e) Tekniker yüksek okulları : 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde bu okulların kapatılması öngörülmekle beraber, biri İstanbul ve diğeri Ankara' 

iker Yüksek Okulları yalnız teknikerlik öğrenimini tamamlamış kimselerin teknik ve teknolojik bilgileri yenilenmekte 
in talep ve hizmet niteliklerine daha iyi intbak etmeleri mümkün kılınmaktadır. 

f) Fen ve mühendislik öğrenimi yapan öğrencilerin yaz stajları : 
Kalkınma ve İcra Plânında yer alan tedbirler paıaleliııdc fen ve teknik alanlarda yüksek öğrenim yapan öğrencilere 

ıdüstriyel tecrübeler kazandırmak amacını istihdaf eden stajlar için ilgili Bakanlıkla işbirliği sonunda 5 901 öğrenciy 
ışılmıştır. 

g) Ruhsatname işleri : 
Yabancı memleketlerde öğrenimini t ama m hy arı 102 mühendis ve mimara, ruhsatnameleri verilmiştir. 
h) Yatırımlar : 
Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim G'enel Müdürlüğüne 1969 yılında ayrılmış olan (33 800 003) liralık yatırım ödeneğ 
1. Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, İzmir Devlet Müh 

emisi inşaatlarına devam edilmiştir. 
2. Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin yeni fizikî tesisleri ile Elâzığ Devlet Mühendislik ve 

ısım tesisleri ihale edilmiştir. 

http://va.-i.ifh
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0. İs tanbul Yıldız Devlet Mühendisl ik ve Mimarl ık Akademisinin oditoryum ve müştemilâtı ihal 
3. Kız Teknik ö ğ r e t i m Crenel Müdür lüğü : 
1369 yıl ında gerçekleşt ir i len işler : 
1. Çeşitli kademelerdeki Kız Teknik Öğretim okul lar ında uygu lanan p rogramla r memleketimizdek 

parale l olarak kişilerin ve top lumun iht iyaçlar ına uygun bir şekilde geliştirilmeye çalışı lmaktadır . 
A) Kız Ens t i tü le r i : 
a) 19G-> - 19(54 öğretim yı l ından it ibaren ortaokula, dayalı üç yıllık meslek okulu haline getiri len 

dan a lman sonuçlar ve memleketimizdeki plânlı kalkınma esasları çerçevesinde geliştirilerek 19(58 - .1 
konulduğu, 

b) Kız Enst i tüler inin çeşitli meslek da l la r ından mezun olan öğrencilerin, kendi meslek dalla rmda 
l a n ile ilgili olarak piyasada iş bulmaları ve bulduklar!, işten memnun olmalarını sağlamak ve aynı z 
üzere bir piyana araş t ı rmasının yapılacağı, bu maksa t için tesbit edilen, illerde bir a raş t ı rma .yapılmak 

c) Bu projeye göre ; Kız Enst i tüsü öğrencilerini yet iş t i rmekte oldukları meslek dal lar ında daim 
renime geçişlerinde 'kolaylık sağlamak maksadiyle, uygu lanmak ta olan p rogramlar ın geliştirileceği, 

.1(5 ilde yapı lacak a raş t ı rma kapsamına : 
— Kız Ens t i tüsü öğrencileri, 
—• Kız Ens t i tüsü öğrenci velileri, 
— Okul. idareci ve öğretmenleri , 
— Kız Ens t i tüsü 'mezunlar ı ile, 
— İş alanlar ı ve iş verenler in gireceği bu maksa t l a 7 anket formunun hazırlandığı , uygulaamsi ' i ın 

silmiştir. 

33) Akşam K Î Z Sana t Okulları : 
Genç. Icız ve kadınlarımızın demokra t ik düzende etkin bir rol oynayacak nitel ikte kişil iklerinin gel 

1 erini daha iyi başarabilmelerine, bir meslek dal ında aile ve memleket ekonomisine kalirıda imlummak 
dımeı. olmak gayesi ile, Akşam Kız Sanat Olculu programlar ın m. yeniden hazırlandığı , 

İh t iyaç duyulan bölgelerde okuma. - yazma öğretiminin ağır l ıkla yev aldığı, bu yolla, gem; km ve 
le getiri ldiği, 

1968 - 19(59 öğretim, yıl ında dör t okulda denenen programlar ın toplum ta ra f ından büyük ölçüde be 
rencinin devam ettiği, 

Hazı r lanan yeni p rog ramla r Türkiye ölçüsünde uygulamaya geçilmeden önce muhtelif bölgelerden 
uygu lamaya konulduğu, 

Uygulama sonuçlan da d ikkate a l ınarak p rogramla r ın değerlendir i lmekte ve devamlı sure t te geliştir 
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C) Olgunlaşma Enstitüleri : 
Bu kurumları işleyişlerinde daha prodüktiv bir duruma getirmek, öğrencileri ihtisas sahibi oklukları meslek dalları 

ırarlı olacak gücdo ticari zihniyetle yetiştirmek maksadiyle programlanıl geliştirilmesine önem verildiği, 
1969 yılında program. geliştirme çalışmalarına esas olmak üzen o ilgili okul, öğretmen, öğrenci ve mezunlar ile işyerl 

"aştırmanın yapıldığı, ar aştırma kırdan elde edilen sonuçların değerlendirildiği, buna göre programlarının hazırlık ça 

D) Gezici Kadın Kursları : 
Köy, bucak, kasaba gibi 'küçük ünitelerde yayvan kadınlarımızın eğitimlerini gerçekleştiren kursların programlarını 

kilde geliştirildiği ve hizmetin yaygın bir hale getirilmesi için gereken tedbirlerin alındığı, 
Köylerden akın eden nüfusun yoğunlaştığı büyük şehirlerin kenar nıalıallelerindeki halkın çevreye intibakını sağlam 

:zici kadın kurslarının sayılarının büyük ölçüde artırılmakta olduğu, öğrenilmiştir. 
1968 - .i969 öğretim yılında gezici kadın kurslarında uygulanan okuma - yazma öğretimi sonucunda 10 020 kad 

ile getirildiği, 
Bunun yanı sıra çeşitli dernek ve gönüllü kuruluşlarla okuma - yazma eğitim konusunda işbiriği yapıldığı ve olum 

ilmiştir. 
2. Kız enstitüsü mezunlarına sağlanan imkânlar : 
a) Kız enstitüsü ev ekonomisi meslek dalı mezunlarının toplu beslenme yapan kurumlarda ^Dror almalarını temin 

iye.ni olarak yetiştirilmeleri işinin özel bir proje içerisinde ele alındığı, ve bu eğitimi tamamlıyauların 1969 - 1970 eğ 
, görevlendirildiği, 

b) Kız enstitüsü çocuk gelişimi eğitimi meslek dalı mezunlarının okul öncesi eğitim kurumlarında anaokulu öğret 
ıııı sağlandığı, mezunlarından bir kısmının ise özel sektördeki anaokullannda görev aldığı, bazılarının bizzat, anaoku 
ne yardımcı olduğu, 
o. Kız teknik öğretim okullarının daha cazip İmle getirilmeleri için yapılan çalışmalar : 
a) Köy, kasaba gibi küçük yerleşme ünitelerndeki genç kızlarımızın kız teknik öğretim okullarından faydalanmala 

ı öğrenci kontenjanının artırıldığı ve mevcutlara ilâve olarak 500 bursun temin edildiği, 
b) Kabiliyetli ve istekli öğrencilerin kız enstitülerinde öğrenimlerine devam edebilmeleri mak adiyle 1969 - 1970 öğ 

nin edildiği ve Türkiye ölçüsünde dağıtımının yapıldığı, pansiyon imkânlarının artırıldığı, 
c) Akşam kız sanat okullarına öğretmen yetiştirilmek üzere kız sanat öğretmen okuluna mezun öğrencilerin seçim 

işahede edilmiştir. 

4. Kız teknik öğretim okullarının daha cazip hale getirilmeleri : 
a) Kız enstitülerini daha cazip hale getirmek ve kız teknik öğretim imkânlarından faydalanamıyan kabiliyetli öğre 

ıksadiylc burs sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 
b) Kız teknik öğretim hizmetlerinden mahrum vatandaşları, bu imkândan yararlandırmak ve İkinci Beş Yıllık K 
parasız yatılı öğrenci artışını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacaktır. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 554 — 

c) Binası ve şartları müsait okullarda pansiyon teşkilâtı kurularak pansiyonlu okul sayısı artı 
d) Kız teknik öğretim okullarında yardıma muhtacolup yeterli besleme imkânlarından malınım 

sadiyle yarını yatılı teşkilâtı genişletilecektir. 
5. Öğretmenlerin meslekte yetiştirilmeleri : 
a) 1970 yaz aylarında açılacak çeşitli seminer ve kurslarda kız teknik öğretim okullarında gör 

tır. Bu seminer ve kurslarla öğretmenlere yeni teknikler aktarılacak, yeni programlara intibakları 
b) Kız sanat öğretmen okulu ve gezici kadın kurs öğretmen yetiştirme merkezlerinde daha çok 

artışı sağlanacaktır. 

1970 yılı yatırım faaliyetleri : 
a) 1970 - 1971 öğretim yılında kadro, öğretmen ve bütçenin müsaadesi nisbetinde okul açma sayı 

kız sanat okullarının çoğunun döner sermaye ile çalışır okullar haline getirilmesi tasarlanmıştır. 
b) 1970 yatırım programına göre, 
13 okul inşaatının tamamlanarak öğretime açılacağı, 
3 okulun inşaatına devam edeceği, 
3 okulun inşaatına yeniden başlanacağı, 

Ayrıca büyük onarımdan ayrılan ödenekle 5 okula kat çıkacağı, üç okulun ek inşaatı, iki okulun 
genel onarımı ele alınacaktır. 

4. Erkek '̂ Teknik (Öğretim G-enel Miidürdiiğü : 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının ülkemizin ekonomik ve end 

ilerl'e'me'sinlde 'başlıca görevi yüklenecek operatör işçi, yan 'becerili işıçi, 'becerili işçi ve usta, teknisye 
nik personelin yetiştirilmesini düşünen, plânlıyan, uygulayan, eğitim ve öğretimin gerekli olarak yü 
tedbirleri alan bir temel dairesidir. 

İki daire, nitelikleri belirtilen üretici ve teknik insangücü eğitim ve öğretimi örgün ve yaygın 
kurumlan yoluyla gerçekleştirir. Bu kurumların bâzıları meslekî ve teknik öğretimde yapılan bir 
T970 öğretim yılı içinde faaliyete başianıışlar'dw\ Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağl 
şitieri şunlardır : 

1. Teknisyen Okulları, 
2. Sanat Enstitüleri, 
3. Pratik Sanat Okulları, 
4. Sabit İlçe Kursları, 
5. Gezici Köy Kursları, 
6. Akş'am Sanat Okulları, 
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7. Yetişkinler Teknik Eğitim. Merkezleri, 
8. Eıkek Sanat Öğretmen Okulu, 
9. Tekniker Okulları, 
10. Olgunlasın a Enstitüleri, 

1!. Yatılı Bölge Erkek Sanat Kursları, 
12. Erkek Orta Terzilik Okulu ve Terzilik Tekâmül Enstitüsü. 
Yükardaki öğretku kurumlarından Yatılı Bölge Erkek Sanat Kursları, Akşam Sanat Okulları ve Yetişkinler Tek 

tik Sanat Okullarının faaliyete geçmeleri ile İni oklllarm kapsamı içine alınmışlar ve Pratik 'kınat Okulu düzeni i 
maktadırlar. 

1. Teknisyen Wkulları : 
Teknisyen »okullan Erkek Teknik Öğretini O enel Müdürlüğünce, 1969 yılı ieinde daireye, bağlı okullar ve meslek 

rişilen ve kapsamı ieine pratik sanat okullarını ve mevcut sanat enstitülerini abın tüm rei'or'n hareketinin sonucu 
kınma, plânının da öngördüğü bir okuldur. 

Reformun temel prensipleri şunlardır : 
a) Eğit-jmde fırsat eşitliği, 
1))) Eğitim sistemi ve özellikle Meslekî ve Teknik Öğretini programlan gençlerin ve yetişk'nleviu kabiliyet ve 

ve en yüksek seviyeye kadar gelişmesini -sağlamak üzere gereken tedbirleri almak ve imkânları -zağlamak zioruııdad 
e) Bilimsel metotlar ve teknoloji, ekonomik ve toplumsal gelişmenin temelinin meydana getirdiğinden mümkü 

daş yüksek, 'bir genel eğitim seviyesine sahibokmdıdı.'. 
d) Meslekî ve Teknik Öğretim programları, sağlanan eğitimin cağın ve ülkenin ihtiyaçlarına 'sürekli olarak u 

nin ve ülkenin değişen ekonomik tabiatını drkkr.te almak zorundadır. 
Teknisyen okulları; Teknolojik ilerleme ve değişmeler, ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın içinde olan ülke 

yenlerin ve 'berecik işçilerin ve ustaların takım İmlinde çalışmasını gerektirmektedir. Kalkınmanın ve gidişmenin h 
lışmayı gerektirmektedir. Mühendis ile becerili işçi ve usta arasındaki yardımcı teknik personelin eksikliği endüstr 
hızını ve verimini azaltmaktadır. Bu yardımcı teîcnik personel çağımızda teknisyen olaraık nitelenmektedir. Teknisy 
ca yolu ise forma! «kul disiplinidir. 

Tckni'sryen, memleketimizin, teknolojik ve endüstriyel, gelişmemizin ortaya çıkardığı görevleri dolduracak, mühend 
aı-aştınma ve test işlerine katılacak, becerişiz, yarı becerili personele iş ve üretim üzerinde gereken yönetıLmi verecek t 

Millî Eğitim. Bakanlığı memleketimizin teknis. .-en ihtiyacı konusundaki gerçeklerini ve ihtiyacının ve bunların isti 
mek üzere geniş bir toplum ve endüstri araştırması yaparak ve teknisyen eğitimi konusunda II nci Beş Yıllık Kalkınm 
kate alarak teknisyen (»kulları adı verilen teknik öğretim kurullarını 19(i9 - 1970 yılından itibaren faaliyete geçirmişti 
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Bu duruma göre, ülkemiz yüzeyine yayılmış oları k>2 sanat enstitüsünün birinci sınıfları, teknisyen 
sınıf olanak kabul edalım iştir. Bir sınav şist om i ile seçilecek teknisyen okullarının ikinci sınıflanıra alınır 
tim yılı sonunda bütün sanat enstitülerinde seviye sınavları yapılmıştır. 

1969 - 1970 öğretim yılında 22 ilde ve !İ2 sanat enstitüsü bünyesi içinde Maki ıra, Blektriik, İnşaat v 
yenlik şubesi, teknisyen okulları II nci sınıfları olarak öğretime başlamıştır. 

Sayısı yulkarda belirtilen bu teknisyen okullarının açıldığı yerler, ülkemizin, coğrafi bölgeselliği, end 
diğer öğretim, araçları imkânları ve yeterlikleri düşünülerek teıs'Mt ve tâyin edilmiştir'. 

TüHkiye yüzeyine yayılmış bütün sanat enstitülerinden eğitimde fırsat eşitliği ilkesi uyarınca seçile 
teknisyen 'Olkul I .arında yatılı, burslu ve gündüzlü olarak öğrenim yapma imkânları böylece gerçekleştir 

Gelecek öğretim yıllarımda da teknisyen okullarının diğer TİT ncü ve IV ncü sınıfları faaliyete geçiri 
ve ortak birinci sınıfa girmiş olan ortaokul mezunları (4) yılda teknisyen olabileceklerdir. 

öte yandan 1969 - 1970 öğrdtim yılında tekni •'•yen clkul Tarıma elektrik, makima ve inşaat bölümlerine 
meslek sahibi olmak ve teknisyen olarak ülke ekonomisinde görev almak istiyen lise mezunları kabıd ed 
yıl süreli yoğun bir meslekî ve teknik eğitimidir, 

2. Sanal; enstitüleri : 
'Sanat enstitüleri geniş bir meslek dalı içindeki becerileri kazandıran ve becerileri d'est eki iyon m esi e 

teri kadar genel ve fen kültürü veren ve iyi vatandaşlık nitclikleırinii genç öğrencilere kazandırmaya çal 
öğretim kurumlarıdır. Ortaokul mezunlarının üç yıllık bir eğitim ve öğr etlim gördükleri bu okul mezun 
gibi hizmetle rinde birinci derecede görev alan becerili ve bilgili teknik elemanları olarak gereken nitelik 
yerleri usta, ustabaşı, monitör gibi başlıca üretimi destekliyen hizmetti erdir. 

Sanat enstitülerinin. (iğretim pııo-gramiarı, memleketimiz endüstrisinin ihtiyaçlarına ve gerçeklerine 
nün eğitim ve öğretimini venm'ek üzere ve teknolojinin coğrafi sınır tanımadığı gerçeğine de dayalı ol 
Bu çalışmaların sonucu olarak 1969 - 1970 öğretim yılına girerken bu okulların birinci sınıfla IM nur progr 
Buna göre Sanat Enstitülerinin birinci sınıfları, teknisyen okullarının da birindi sınıfı olmak üzere gen 
dersler yönünden, ortak ve toni'el bir sınıf haline getirilmiştir. Sanait enstitülerinin II nci ve ITT ncü sınıfla 
beceri ve meıslekî yeterliliğe yönelmiş olarak ve yukarda belirtilen düşüne elenin, ihtiyaçların ve gerçek 

3. Pratik sanat okulları : 
Pratik sanat okulları, bir meslek alanının sınırlı ve dar bölümleri içinde belirli işlemleri yeter- ve hız 

lecek becerili operatör işçilerinin eğitilmesini amaç alarak kurulmuş okullardır. 
Pratik sanat okulları, en az ilkokulu bitirenler ile daha üst öğrenim veren orta dereceli okul landan 

gençleri ve yetişkinleri, iş ve üretim hayatı ile ilgili bir meslek sahibi yapmak, ya da çalıştıkları m 
getirmek, ya da gelişen teknolojinin, sosyal ve ekonomik şartların ve sağlık durumunun gereği olar 
ve akşam değişik süreli ve seviyeli program üniteleri ve modülleri içinde eğitim ve öğrelim yapacakt 
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Pra t ik sanat okul lar ında eğitim ve öğret imi yapılan nur,!ek dallarının bugünkü sayısı Mi'ör, 1970 yılı işbn 
Meslek da l la r ından başhoaları el tesviyeciliği, tornacıl ık, i'rozoeilik. elektr ik tesisat"eıhğç, bob'ıvrj, elek-''il; ve o 
lik, mobilyacılık, sıvacılık, duvarcı l ık, sıhhî tesisatçıl ık vb. dir. Bu meslek dal lar ından herhangi birinin. bir devre 
t iminde haftada 40 saat ten 18 hafta, akşam öğret iminde ise halitada 20 saati nn ')() haftadır . 

P r a t i k sanat okulları bağımsız ve san a. t enst i tüler inin bünyesi içinde bağındı olarak eğirim v ; öğ.a lim yapaca 
19G9 - 1970 öğretim yı lmda o bağımsız pra i ik sanat okulu öğreîime başlamıştı!*. Bağımlı o^vak i'aaliyete g 

sayıları ise 35 olup, bunlar daha çok endüstri. morlmzlcritulo g ' ae ve gündüz öğretim yapacaklardın . 
Y u k a r d a belirt i len nitel ikteki gençlerimizden kısa zamanda bir meslek edinmek istiyemhoa çT^-Heri ' ideki rma 

enst i tülerine müracaa t ederek kayı t ve kabul şa r t la r ına göre, p ra t ik sanat okullar ına kayı t olup k'sa bir zam 
ler'. 

P ra t ik sanat okulları , endüstr inin tornacı . "Frezeci, kaynakçı , boyacı, bobiuajcı, döşemeci, oto elektrikçici ot 
lirli ve da r kapsamlı meslekler üzerinde istediği operatör ve becn-üi isçik-ı-in eğit imini yapa-ak . •••"• :l--ketln c!"!d"s 
cede garca .allacaık Iktapteni po'â/anemik ve bir meabtk sabahı elnraanı m' ğicra 'h'a yarımı İkaza ı ıa ibü-cği bir mesleği öğr 
lukkarım sağlamaya. ve topluma daha yarar l ı o lmalar ına yardım edecektir . 

Bunda.!! brajkla. praıtilk sanat, dkuili'an, memleketimizin çeşitli bölgelerindeki ekonomik Fantiye" kmin grlişmesi ve 
ve gelişmesini sağlıyabilecek p rogramlara da yer verecektir . 

Öğretim programlar ı gençlere ve yet işkinlere yeni bir m- akak öğretmeyi amaç ald 'ğı g"! i !,'-!!:. I -i o meslekt 
a r t ı rmak ist lycnlerin de iht iyaçlarını karşı byr. bilecek esnekliğe sahiptir . 

4. 'Habit ilçe kursları : 
Küçük :an;a erbabı yet iş t i rmek amaciyle bâzı demlerimizde1 gençlere ve yetişkinlere meslek eğitimi sunan ku 

kânlar ı ve öğretim kadrosu yeter l iği ile mak ina ve teçhizat ihtiyaçları sağlandıkça pra t ik sanat okulları biçim 
5. Gezici köy kursları : 
B u kurs lar köylünün evinde, tar las ında ve çeşitli islerimle kul landığı demir veya ağaçtan yapılmış eşyalar 

alet leri gibi araçlar ı t ami r edebilecek ve gereğinde yenideni yapabilecek sana tkâr la r ı köy halkı içinde1 yet iş t i rmek 
gibi işlerin yapılabilmesini sağbyaeak bir atölyenin kurubmasmı amaç vuiar. (.J ezici köy ku r s l a r ında eğitim yapıl 
ğuk demircilik', marangozluk, duvarcı l ık ve dülgar l ik t i r . Bu kurslara, köy kalkınmasını gerekl i l ikler ine uyulara 
yeni meslek dallarının eklenmesi (Bakanlığımızca düşünülmektedir . 

6. Erkek Sana t öğretmen okulları : 
E r k e k sanat, öğretmen okulu, p ra t ik sanat ok kıllarına, eğitim araçları merkezlerine ve bu se."iyedeki diğer eğiti 

ni ve beceri kazandı ran eğitim elemanı yet iş t i ren ve sanat enstitüsü öğret imi üzerine iki yıllık öğrenim veren meslek 
lik, marangozluk, dülgerl ik ve duvarcı l ık meslekleri üzerinde1 öğrenim yapı lmaktadı r . Başka meslek dal lar ının ekle 

7. Tekniker okulları : 

http://yapaca
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Bu okullar sanat enstitüsü üzerine .gündüz iki yıl ve gece üç yi! süren ve amacı teknisyenlik sev 
Ancak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tarafından ydtensiz bulunan ve öğrenci almmamalk suretiyle ta 
eskiden kalan öğrencilerin öğretimini tamamlamak üzere faaliyet göstermektedirler. Bugün için bu ok 

8. Olgunlaşma etnstitüleri : 
Olgunlaşma enstitüleri, sanat enstitüsü mezunlarından isitiyenleri endüstri ve iş hayatına katılmadan 

laştırmalk amaciyle gerçek iş yeri atmosferi ilcinde beceri öğretimi yapan kurumlardır. Bunların sayısı 
nında faaliyet göstermektedir. Ancalk önümüzdeki yıllarda raalkina ve metal un eslek alanları içinde bu 
rilmeısi öngörülmektedir. 

9. Erkek Orta Terzilik ve Terzilik Tekâmül Enstitüsü : 
Erkek orta terzilik' okulu ilkokuldan sonra terzilik meslekinde yetişmek isltiyen genç. kız ve erkeklere 

düz öğretimi yapan meslekî öğretim kurumudur. 
Terzilik tekâmül enstitüsü ise, terzilik meslekinde halen çalışmakta ofljaıı gen<q ve yetişkinlere im esi ek 

zeninde öğretim yapan bir okuldur. Her iki okulun pratik sanat okulu düzeni içerisinde meslekî eğ 
öngörülmektedir. 

1969 yılı faaliyetleri : 
1. Divriği, Düzce, Karaman, Salihli, Söke, Polatlı, Osmaniye, Grültepe (İstanbul) ve Vezirköprü'd 

açılmış ve sanat enstitüleri sayısı 132 ye ulaşmıştır. 
2. Bu enstitülerden 7 tanesinin binaları tamamlandığından kendi binalarında, diğer ikisi enstitüy 

nalarda faaliyete geçirilmiştir. 
3. Mevcut enstitülere, binaları tamamlanıra ak suretiyle 1 deımir, 2 rnoitor 3 elektrik, .1 makina ressaml 

suretiyle faaliyet gösteren sanat bölümleri sayısı 488 rakamına yükseltilmiştir. 
4. Geçici binalarında öğretim yapan 7 atelye, tamamlanan yeni binalarına taşınmış ve öğretim iç 
Yetersiz binalarında faaliyet gösteren 8 sanat enstitüsünün de yeni binaları inşa halinde bulunm 
5. Mevcut öğretim ve atelye binalarının ona ı ılımasına (2 200 000) lira ödenek harcanılmış ancak, 

yı siyle sarf edilen on aran ödeneği ihtiyacı karşı lamaımıştır. 
6. Yirmiiki il içindeki mevcut 32 sanat enstitüsünde teknisyen okullarının ikinci sınıfları 40 bölü 
7. Teknisyen okulu açılamayan sanat enstitülerindeki birinci sınıfı geçen başarılı öğrencilerden tekn 

cilerden, yatılı olarak veya burs verilmek suretiyle teknisyen okullarında okunmaları sağlanmıştır. 
8. Yatılı öğrenci sayısı 2 831 den 584 öğrenci ilâvesiyle 3 415 öğrenciye yükseltilmiştir. 
9. Öğrencilere verilen burs sayısı 1 G85 ten 2 185 e yükseİtilmiş ancak, teknisyen okullarında oku 

dolay isiyle burs sayısı ihtiyacı kairşılanmıştır. 
10. Öğretmenlere, teknik gelişmelerin tanıtıl ma sı ve bilgilerinin artırılarak daha verimli hale getiril 

açılmıştır. Bu kurslara değişik mesleklerden 186 öğretmen katılmıştır. 
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İlçe kursları ile gezici erkek kurslarının ihtiyacı olan öğretmenlcıin yetiştirilmesi için 64 öğretmen adayı kurs 
görevlerine tâyin ©dikmişlerdir. 

11. İlkokul mezunları ile orta dereceli okullardan ayrılmış olan gençlerden kısa yoldan hayata atılmak istiy 
lere bir meslek öğretıme'k üzere 6 yerde bağımsız ve 35 sanat enstitüsü içinde de bağımlı pratik sanat okulları 

12. Küçük ilçe, kasaba ve köylerde gençlere melslelk öğretmek üzere 42 ilçe kursu ile 223 gc;dc-.i köy kursu 
13. Halen 5 Sanat Enstitüsünde 46 öğretmen, ve ailesinin oturabileceği öğretmen konutu inşa halindedir. Bunla 

içinde tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir. 
14. Teknisyen okullarının makina, elektrik, inşaat, kimya ve maden teknisyenliği bölümleri 1 ve 2 nci sınıf p 

için intibak sınıfı makina, elektrik ve inşaat bölümleri öğretim programları hazırlanmıştır. Teknisyen okullarının 
uygulamaya konulmuştur. 

15. Sanat enstitülerinin 1 nci sınıfları ortak sınıf olarak ele alınarak 28 meslek alanı ile ilgili öğretim program 
ve teknik öğretim sistemi içindeki ve mezunlarının teknik insangücü gerekleri içindeki yerine ve amacına uygun o 

16. Pratik sanat okullarının 34 meslek alanı ile ilgili öğretim programları hazırlanmış, yönet meliği geliştirilere 
17. Erkek Teknik Öğretim Okullarında 'atelye ve beceri çalışmalarının gerçek iş şartları içinde yapılması ve b 

yöneltilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

1970 yılınlda öngörülen çalışmalar : 
1. Yapımı devam etmekte olan binalar zamanında tamamlandığı takdirde 7 sanat enstitüsü ile İstanbul Balıkç 

retime açılacaktır. 
2. Halen öğretim yapmakta olan 21 sanat enstitüsüne yeni sanat bölümleri ilâve edilmesi için atelye binalar 

tamamlandığı takdirde yeniden 24 meslek bölümü eğitim ve öğretime açılacaktır. 
3. 4 sanat enstitüsünün yatılı hale getirilmesi için inşa halinde olan pansiyon binaları tamamlandığı takdirde m 

cinin daha yatılı olarak okutulması sağlanacaktır. 
4. Binaları inşa halinde bulunan 10 bağımsız pratik sanat okulu faaliyete geçirilecektir. Sanat enstitüleri için 

tik sanat okullarının sayısı artırılacak ve en az 70 sanat enstitüsünde bağımlı pratik sanat okulları eğitim ve öğr 
5. Gezici Köy Kursu öğretmenliklerindeki açıkların kapatılması için kurs öğretmenliklerine seçilecek öğretm 

formasyonu kursları düzenlenecek ve bu öğretmen 1er Gezici Köy Kurslarına tâyin edileceklerdir. 
6. Teknikyen okullarının makina, elektrik, inşaat, kimya ve maden bölümlerinin 3 ncü ve 4 ncü sınıf öğretim 
7. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde ihtiyacolarak beliren motor, elektronik, lâboratuvar, tekstil, harita 

retim programları hazırlanacak ve teknisyen okul larmda öğretime geçirilecektir. 

8. Teknisyen okullarının 3 ncü ve 4 ncü sınıflarında teknisyenlik formasyonu veren meslekî ve teknik derslerin 
bu dersleri verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli kurs ve seminerler düzenlenecektir. 

9. Sanat enstitülerinin 2 nci ve 3 ncü sınıf programlarının ülkemiz endüstrisinin gereklerine uygun olarak gel 
den geçirilmesi için gerekli araştırmalar yapılacak ve bu çalışmaların bulgularm'a göre yeni programlar düzenlenec 
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10. Teknisyen okulları ve sanat enstitüleri yönetmelik!eri yeniden düzenlenecek ve teknisyen okulların 
caktır. 

11. Pratik sanat okulunun diğer meslekler ile ilgili ders üniteleri, öğretim programları meslek analiz 
vam edecektir. 

12. Öncelikle mevcut teknisyen okulları ile sanat enstitülerinin normal ve verimli bir öğretim için gere 
mak amacı ile okulları geliştirme projesinin uygulanmasına başlanacaktır. Bu amaçla öncelikle teknisyen 
lik, elektrik, elektronik ve diğer lâboratuvaıiarınm normal bir öğretim için gerekli asgari seviyeye ulaştır 

13. Olgunlaşma enstitülerinin programları yeniden gözden geçirilerek ihtiyaçlara uygun biçimde g 
enstitüsünün faaliyete geçirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacaktır. 

14. Okullardaki makina ve teçhizat kapasitesinden eğitim ve öğretimi destekliyeeek ve güçlendirecek 
kilde yararlanabilmek amacı ile bir «Üretim Projesi» geliştirilecektir. 

15. Teklif edilen döner sermaye artışı sağlandığı takdirde eğitim ve öğretimi desteklemek ve gerçek 
eğitimi gerçekleştirebilmek amacı ile atelye çalışmaları yeniden düzenlenecek ve imkânları müsait olan 
geçirilmesine çalışılacaktır. 

Döner sermaye faaliyetleri yeniden gözden geçirilecek, çalışanlar için bir kazanç aracı olmaktan çok o 
gelmelerine ve öğrencilerin meslekî eğitimlerini ve becerilerini güçlendirici bir biçimde düzenlenmesine ça 

17. Göze ve kulağa hitabeden yardımcı öğ relim araçları, deney ve lâboratuvar araçları eğilim ve öğ 
mından çok önemlidir. Ancak yazılı öğretim malzemeleri ve araçları ise daha çok ve son derece öneme sah 
Müdürlüğüne bağlı meslekî ve teknik okulların çok âcil ve şiddetli ihtiyacı olan ders kitapları, yardımcı d 
yaprakları gibi yazılı öğretim malzemelerinin hızlanıp çoğaltılması ve okullara derhal göndorilebih sesi için 
tim ve Öğretim Malzemeleri Hazırlama Merkezi»1 ne ihtiyaç vardır. Bu amaçla 1970 yılı bütçesine asgari bi 
lışmaların gerçekleştirilebilmesi büyük önemi olan ve kesin olarak desteklenmesi gereken bir sorundur. 

18. Pratik sanatlar okulları öğretim çalışmaları içinde yurt dışına gidecek yarı becerili işçilerin becerili 
işçilerimizin ülkemize daha fazla döviz getirmelerini sağlamak amacı ile gereken çalışmalara ve uygulama 
ve Maliye bakanlıklarının gereken desteklerini sağlamak mümkün olmuştur. Ancak, projenin verimli bir 
tik sanat okullarına asgari bir cari harcamalar ödeneğinin sağlanmasına kesin bir gereklilik vardır. 

Çalışmaları sınrrlıyan yetersizlikler : 
1. Genel müdürlük merkez örgütünde gerekli çalışmaları yürütebilecek uzman öğretmenlerin, istihda 

kânların ve kadroların sağlanmasına ihtiyaç vardır. 
2. 439 sayılı Kanunun ek ders ücretleri ve yöneticileri ile ilgili hükümleri öğretmenlerin meslek an 

ilişkilerin sürdürülmesi, mezunların izlenmesi ve işe yerleştirilmesi gibi çalışmalara müsait değildir. Öte y 
tim görevlerini ihmal etmelerine sebebolabilecek zorlayıcı maddelere sahiptir. Bu kanun ile tesbit edilen ek 
özellikle teknisyen okullarında öğreticilere ödenecek ders ve atelye ücretlerinin kesin olarak yeniden gözd 
rulmasına zorunluluk vardır. 
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3. Eğitim ve öğrenim sürekli bir faaliyettir. Öğretmen okulundan mezun olan bir öğretmenin kendini yetiştirme 
mezuniyetle birlikte başlar. Bu bakımdan özellik/e meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin kendilerini sürekli olar 
bilmeleri ve hızla ilerliyen endüstri ve teknolojinin ihtiyaçlarına ayak uydurabilmeleri için kurslara, seminerlere v 
tulmaları gerekir. Bu çeşit geliştirme ve yetiştir ine çalışmalarına katılmayı teşvik etmek ve hattâ zorlamak için mad 
lanması ve tedbirlerinin alınması gerekir. 

4. Mevcut döner sermaye kanunu, okullardaki atelye çalışmalarının üretici ve eğitici olmasını sağlıyacak imkân 
kendi kendilerine yeter ve kendilerini destekle yici olmalarını önliyen malî hükümleri ihtiva el mektedir. Döner se 
teknik okulların durumunu dikkate alan özel hükümleri ihtiva edici bir biçimde düzenlenmesi tıe ve yeniden gözd 
dır. 

5. Meslekî ve Teknik Öğretime ayrılan ödenekler bu eğitim alanında yapılan ve yapılması öngörülen reformla 
timi, teçhizat, yazılı ve diğer öğretim araç ve malzemelerinin hazırlanmasını destekliyecek imkânları, araç ve malzem 
bilece'k giic ve miktarda olmalıdır. Eğitim sisteminde reform, metotlarda ve eğitim - öğretim malzeme ve araçlarınd 
sına yarıyacak imkânlar ile desteklenmek zorundadır. 

6. Cari harcamalar, temrin, eğitim ve öğretimi destekliydi diğer ödenekler, okulların sayı ve 'kapasite olarak g 
rini ve genişlemelerini asgari bir oran ve paralellik içinde izliyememcktedir. Meslekî ve teknik öğretim, eğitim ar 
endüstri ve iş alanı standartlarından maliyet ve fiyatlarından ilişkisiz tutulamaz. Gerekli ödeneklerin ayrılışında 
ların fiyat değişmelerinin dikkate alınması kesin bir zorunluluktur. 

5. — Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü : 
Ticaret, ekonomi, maliye ve turizm alanları ile, özellikle, hizmet sektöründe, ihtiyaç duyulan bilgili ve 'kabiliyetl 

lüğe bağlı okullarda yetiştirilmektedir. 
Genel Müdürlük bir taraftan da çeşitli sebeplerle tahsil yapamamış olan vatandaşlara, yeni bir meslek edinme, b 

malarında ilerleme ve başarı imkânını sağlamak için Akşam Ticaret Liseleri ve Halk Eğitim Meslek Kursları açmak 

1969 yılında gerçekleşen bâzı önemli faaliyetler : 
1. Bu yıl içinde 5 yeni Ticaret Lisesi açıldığı, 
2. 1969 - 1970 öğretim yılında yeni öğrenci kaydı toplamının 9 032 olduğu ve bunun İkinci Beş Yıllık Kalkı 

(Liselerdeki kayıt miktarının % 12 si) uyduğu, 
3. 1968 - 1969 öğretim yılında Ticaret Liseleri içinde 41 aded Halk Eğitimi Meslek Kursunun açıldığı ve bu ku 

zun olduğu, 
4. Meslek dersleri öğretmenlerinin gelişen yeni bilgileri kazanarak öğrencilerine daha faydalı olabilmeleri için M 

açıldığı ve 28 öğretmenin kursa iştirak ettiği, 
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5. 1969 yılında 4 okul ihalesinin yapıldığı ve 3 binanın hizmete girmiş olduğu, Ankara Otelcilik Okul 
na devam edildiği görülmüştür. 

6. — İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
1969 Kasım sonuna kadar insan gücü eğitimi faaliyetlerinin aşağıda belirtilen vscyir içinde gerçekleştirild 
1. Monitör Eğitimi : 58 seminerde 1 594 monitör, 
2. 7 Seminerde 150 fabrika eğitim sorumlusu, 
3. Küçük sanatkârların eğitiminin 1 nei devresinde Sanayi Bakanlığı T. Halk Bankası ve T. Esnaf ve 

iştiraki ile 9 ilde açılan 110 kursta 1 334 'sanatkâr, 
4. Hizmet turizm personeli için açılan 32 kurs ve seminerde 405 eleman, 
5. Gecekonduda oturan vatandaşları bir meslek sahibi yapmak amaeiyle açılan 63 kursta 850 vatandaş, 
6. Yetişkinler eğitiminde daha etkili olmak amaeiyle idareci ve öğretmenler için yaz aylarında açılan 
7. Sürveyanlar için açılan 7 kursta 149 eleman, 
8. Dökümcüler ve marangozlar için açılan 5 kursta 107 icleman, 
9. Tekel işletmelerinde çalışan usta, ustabaşılarla Türk - Alman işbirliğinden faydalanarak Ankara Sa 

ve Alman uzmanların da katıldığı 20 kursta 500 usta, ustabaşı, 
10. İmar ve İskân Bakanlığı ile işbirliği yapılarak açılan topograf yetiştirme kursunda 20 eleman, 
11. Turistik hâtıra 'eşya yapımı ile ilgili olarak açılan sedef kakmacılığı kursunda 8 eleman yetiştirilm 
Ayrıca : 
Küçük sanatkârların eğitiminin 2 nei devresi, 10 ilde 119 kurs halinde 2 313 sanatkârın iştirakiyle, ge 

katıldığı 41 kurs, 
Dökümcüler ve marangozlar için 48 sanatkârın katıldığı 2 kurs ile 26 'monitörün katıldığı «Monitör' G 
1970 yılı çalışma plânı : 
Çalışma alanı her yıl genişliyen bu daire, plân hedeflerine yetişmek amaeiyle, yeter ödenek verildiği ta 

işbirliği içinde ilişikte gösterilen kurs ve seminerleri gerçekleştirmeyi planlamıştır. 19 775 kişinin yetiştirilm 
rı cetvelde gösterilmiştir. 
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Sıra 
No. 

4 
5 
6 
7 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Kursun veya seminerin adı 

Fabrika İdarecileri Semineri 
Fabrika Eğ. M d. Semineri 
İdareci ve Öğret. Yetiş. Eğ. Semineri 
Monitör Eğitimi Semineri 
Usta ve Ustabaşı kursları 
İş Öncesi Kursları 
İş, İşçi Kursları 
Küçük Sanatkâr kursları (eski) 

Küçük Sanatkâr kursları (yeni) 
Çeşitli Esnaf Kursları 
Turizm Personeli kursları 
Hizmet Personeli kursları 
Gecekondu Meslek kursları 
Köy Elektrifikasyonunda çalışacak 
köylü çocukları için Elektrikçilik 
kursları 

— 563 — 

Kurs veya seminer Y etiştirilnıesi plân 
sayısı eleman sayısı 

14 
7 

10 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

-20 
35 

10 

Toplam 246 1 

7. — Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü : 
Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü; bir yandan memleketimizde yeni yeni yerleşmeye başl 

miyle meslekî ve teknik konularda kurslar düz'enliyerek yetişkinlerin eğitimine yardımcı olmak, diğer taraftan orta 
retim okullarının ders, yardımcı ders ve müracaat kitaplarını hazırlatıp bastırmak, meslekî ve teknik öğretim oku 
yayınlar yapmak, yabancı dillerde yazılmış bilimsel ve teknik kitapların dilimize çevirtilip bastırılmasını sağlamak am 
dır. 

A) Mektupla öğretim çalışmaları : 
Gerek okul çağındaki gençlerimizi, gerekse yetişkin vatandaşlarımızı belli bir amaca göre yetiştirirken faydalan 

ri de mektupla öğretim sistemidir. Mektupla öğretim sistemi toplum kalkınması konusunda, her türlü bilgi ve tekn 
timle ilgili geniş vatandaş kütlelerine öğretmede en faydalı ve ekonomik bir eğitim ve Öğretim aracıdır. 

Mektupla öğretim; örgün ve yaygın eğitim çalışmalarını destekleyici ve tamamlayıcı, etkin, vatandaşlarımıza eğ 
kımından da geniş imkânlar sağlıyan bir sistemdir. 
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Nitekim1; 7 Kasım 1969 tarihinde Millet Meclisinde okunan ve güveni oyu alan Hükümet Programı 
seviye farklılığı giderilmeye çalışılacaktır denilerek sistemin önemi ve yeri belirtilmiştir. 

Diğer taraftan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bütün eğitim kurumlarının Millî Mğitinı B 
düğünden diğer sektörlere ait bütün eğitim kurumlarını da bu sistemden faydalandırmak mümkün 
artırmak üzere girişilen yaygın eğitim çalışmalarını ve yetiştirme programlarım uygulamada, öğ 
fizik, kimya ve cebir dersleri ile meslekî ve Teknik Öğretim okullarından mezun olanlardıan lise 
makta, öğrencileri ünüveriste ve yüksek okulların, giriş sınavlarına hazırlamada, kişilerin me'slek edi 
lerini sağlamada pretik ve ekonomik bir öğretim şekli olarak de önem taşımaktadır. Ayrıca ka 
lığı, halk sağlığı, aile plânlaması gibi köye yönelmesi sorunlu ya'ygin eğitim1 çalışmalarında bıı m 

Bu öğretim sistemine göre halen faaliyette bulunan kurslar şunlardır •. 
1. Radyo Onarım Kursu, 
2. Transistorlu Radyo 'Onarımı Kursu, 
3. Besin - Beslenme Kursu,, 
4. Onparmaikla Daktilografi Kursu, 
5. Malana Ressamlığı Kursu, 
6.. İlköğretraen Okulu Meslek Dersleri Kursu, 
7. Otel Hizmetleri ve Eğitimi Kursu, 
8. I - nci Sınıf Yetkili Elektrikçi Hazrılama Kursu, 
9. II - nci Sınıf Yetkili Elektrikçi Hazırlama Kursu, 
10. III - ncü Sınıf Yetkili Elektrikçi Hazırlama Kursu, 
11. Elektrik ve Yapı Teknikerliği I nci ve II nci Sınıf imtihanlarına Hazırlama Kursu. 
Bir veya daha fazla sayıda dersi ihtiva eden bu kurslar için 86 aded kitap (Mektupl a öğretim 
1969 yılında Mektupla Öğretirn kurslarını takibeden öğrenci sayısı 4 518 dir. 

B) Teknik yayınlar : 
Meslekî ve ve Teknik Öğretim okullarının ders kitapları işi; bu Genel Müdürlüğe verilmiş ve ü 
Orta dereceli meslekî ve teknik öğretmen okulları için 26 eser hazırlatılıp bastırılmış ve 23 çeşit k 
1969 yılında 324 çeşit kitaptan 40 483 aded kitap satınalınmış ve 23 dergiye abone olunarak b 
C) Tanıtma : 
Meslekî ve teknik öğretimin en önemli meselelerinden biri de genel ortaokullardan meslekî tek 

meslekî ve teknik öğretim sistem ve imkânlarının iyi tanıtılması ile halkımızın bu okullara ilgi d 
Tanıtma çalışmalarına Bakanlığın çok olumlu ve etkili şekilde devam ettiği görülmektedir. 

Meslekî ve Teknik Öğretim Dergisi ile Haber Bülteni de bu amaçla muntazam olarak yayınlanm 
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D) Genel - Yayın - Tercüme : 
Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmen ve öğrencilerinin meslekî ve genel kültürlerini artırıcı nitelik 

mış ese Herden uygun ve faydalı görülenler in seçimi yaptırdarak tercüme ettirilmektedir. Fazıla sayıda teknik 
mize tercümesi için yabancı projelerden fayda lanılmıştır. Son iki yıllık bir zaman içinde tercüme ettirilerek 
dasına sunulan kitapların sayısı 22 ye çıkmıştır. Tercüme, telif, diğer eserlerin sayısı ise 20 dir. 

8. Eğitim Araçları ve Teknik işbirliği Genel Müdürlüğü : 
Eğitim - öğretim tekniğin/deki hızlı ilerlemeler en başta modern eğitim araçları kullanılmasına dayanma 

ları hem öğretmenlerin sahip bulundukları imkânları zenginleştirmek hem de çalışmalarım daha verimli kı 
maktadır. ayrıca modern eğitim araçları öğrencide derslerine karşı ilgi uyandırmakta böylece daha iyi öğren 
yük ölçüde yararlı olmaktadır. 

Her türlü eğitim araç ve gereçlerinin temini ve yapımı ve bunlar için gereken araştırma ve tecrübeler, pr 
sının en başta gelen veçhelerini teşkil etmektedir. 

İşte bu Genel Müdürlük, memleket eğitiminde bu alanda mevcut bulunan büyük boşluğu doldurmak, eğitim 
seltip maliyetini düşürmek, araç konusunda memleket çapında döviz tasarrufu yapmak, hattâ yeterli kapasi 
racat yapabilecek duruma gelmek, araç konusunda her türlü yenilik ve değişiklikleri takibederek geliştirmek 
yaymak ve bu konuda öğretmenleri yetiştirmek gayesiyle kurulmuş bir teşkilâttır. 

Genel Müdürlüğün 1969 malî yılı faaliyetleri 
Genel Müdürlük, bu görevlerini aşağıdaki ün iteler vasıtasiyle yerine getirmektedir. 
I - Ders Aletleri Yapım ve Onarım Merkezi (İT. nci Akşam Erkek Sanat Okulu) 
II - Film - Radyo - Televizyonla Eğitim Merkezi (III. ncü Akşam Erkek Sanat Okulu) 
III - Taşra Teşkilâtı (İl Eğitim araçları merkezleri, şube başkanlıkları) 
J969 yılı içinde 15 farklı bölümde 4 066 takım yapılmıştır. 
Geneli Müdürlük, 1969 malî yılında yapılmak üzere (16 405 000) Tl. sı ödeneğe karşılık 3 274 takım ders ara 

Duna mukabil 4 066 takım ders aracının yapılması işini sağlamıştır. Bu yıl da Ders Aletleri Yapım ve Onarı 
yesi bir miktar artırıldığı takdirde imkânları daha da gelişmiş olacaktır. 

I - Film - RadjT» - Televizyonla Eğitim Merkebi faaliyetleri : 
A) Film, şerit, diya ve levha olarak 122 konu, 141 859 kopya yapılmıştır. 
Yine Genel Müdürlük 1969 malî yılı için (3 500 000) Tl. sı karşılığında çeşitli konularda film, şerit, diya ve d 

nış ve böylece plân hedeflerine yaklaşılmıştır, r. 
B) Radyo ve televizyonla eğitim yayını olarak : 
Radyo ve televizyonla eğitim yayınlarında 1968 - 1969 öğretim yılı için 724 aded radyo programı ile 34 aded 

Ti'iş ve hepsi de öğretim yıılı sonuna kadar yayınlanmıştır. 
II - Taşra Teşkilâtı faaliyetleri (il Eğitim Araçları Mer. Bask.) 
a) İl Eğitim Araçları Merkezi başkanlıkları için plânlanmış bulunan 8 bina inşaatının, 7 sinin inşaatına ge 
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1)) Yine bu merkezilere alınmak üzere plânlanmış olan gösteri taşıt aracı ile gezici iâbo ratuvar 
Malzeme Ofisince temin edilmişti, r. 

c) Bu merkezlerde gösterdi olarak (58 700) öğretici filim gösterisi yapılmış ve bu gösterilerden 9' ( 
tır. 

1969 yılında gıerçekleşmiyen faaliyetler : 
a) Maraş İlinin arsa temin edememesi dolayısiyle binası yapılamamıştır. 
b) il Eğitim, Araçları Merkezi başkanlıkları için alınmatsı plânlanmış bulunan 10 taşıt aracı ile 4 g 

(980 0OO) Ti. sından (500 000) Tl. sı bloke edil iniş /olduğundan geriye kalan (480 00O) Tl. sı ile 7 taşıt 
Devlet Malzeme Ofisine yatırılmıştır. 

e) Keza Film - Radyıo - Televizyonla Eğitim Merkezinin işletme 'faaliyetleri için lüzumlu teknik pe 
mından (400 000) Tl. sı ödenek ayrıldığı ve 1970 Bütçesine de (350 000) Tl. sı ödenek konulduğu hald 
roların kullanılma'sına muvafakat etmemesi yüzünden gerekli teknik personelin '.kadroları sağlanamam 
tirilememiştir. 

Gentel Müdürlüğün 1970 malî yılı için plânladığı faaliyetler : 
I - Ders Aletleri yapını ve Onarım Merkezi faaliyetleri : 

Adı Adedi Tk. Fiy 

1. İlkokul fen ve tabiat bilgisi aracı 
2. Okul öncesi eğitim aracı 
'3. İlk - 'orta iş ders aracı 
4. Lise fizik aracı 
5. Lise kimya aracı t 
6. Lise biloloji aracı 
7. Lise matematik aracı 
8. Lise sosyal bilgiler aracı 
9. Ortaokul fizik aıracı 

1(1 Ortaokul kimya aracı 
11. Ortaokul tabiat bilgisi aracı 
12. Ortaokul matematik aracı 
13. Sosyal bilgiler aracı 
14. Fen bilgisi (Meslekî Tek. Öğ.) 
15. Sptor malzemesi 

2 500 1 500 
100 2 500 
500 7 000 
60 21 000 
m 12 500 
m 20 000 
100 2 000 
114 7 500 
101) 15 000 
120 6 000 
100 .10 000 
100 1 250 
100 (i 500 
70 20 000 
'60 42 1500 

Toplam : 4 144 Toplam 
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Ayrıca ;bu merkezin verimini artırmak için 1970 yılı bütçesinden nıakina ve teçhizat a/lınması için (1 500 000) T 
inşaatları için de (1 100 000) Tl. sı tutarında ödenek konulmuştur. 
II - Fiilim - Ra'dyo ve Televizyon Eğitim Merkezi faaliyetleri : 
a): Çeşitli konularda filim, şerit, diya ve ders levhası imalâtı için (4 000 0O0) Tl. sı. 
b) Teçhizat alımı için (4 600 000) Tl. sı ile inşaat ikmali için (500 000) Tl. sı ödenek ayrılmıştır. 

Badyo ve Televizyon .yayınları : / 
1. Radyo yayını olarak ilkokuillar ve orta dereceli okullar ile yetişkinler için 682 program ; 
2. Televizyonda da yayınlanmak üzere ,46 program hazırlanmıştır. 
III - 'Taşra 'Teşkilâtı faaliyetleri (İl Eğitim Araçları M er. Bşk.) 
a> Bu merkezler için 8 bina yapılmak için (2 360 000) Tl. si; keza yine jbu merkezlere çeşitli teçhizat alınmak içi 

led gösteri ve lâfooratuvar taşıt aracı içim (990 000) Tl. sı ve Başkanlık binalarının kamulaştırma gideri için de (1 
nm akta dır. 

9. Meslekî ve Teknik öğretim İsletme ve Donatım Genel Müdürlüğü : 
işletme ve Donatım Genel Müdürlüğü mevcut ve her yıl yeniden açılan her dereceli Meslekî ve Teknik Öğretim 

iro, dersane, lâboratuvar ve atelyelerinin mobilya, makina ve teçhizat bakımından donatılması, atelyelerin işletilm 
rinin etüdü, resimlerinin hazırlanması, teknik öğretim okulları atelyelerinde imialinin programlanması, okulların dön 
ıganize edilmesi, bu okullarda şimdilik imali mümkün olmıyan her türlü araç ve gereçlerin yur t içinden veya yur 
ipolanması ve ihtiyacı bulunan okullara dağıtımının yapılması işleriyle meşgul olmaktır. 

1969 malî yılındaki faaliyetleri : 
1999 - 1070 öğretim yılında yeniden açılan; 
a) 9 sanait enstitriisü, 7 pratik sanat okulu, 1 demircilik şubesi, 2 motorculuk ışubesi, 4 elektrikçilik şubesi, 1 elekt 

ih resim şubesinin teftiş ve teçhiz edildiği. 
b) 2 kız enstitüsü, 2 kurs öğretmeni yetiştirme merkezi, 7 kız sanat .ortaokulu, 1,1 anaokulu şubesi, 32 akşam kız 

duğu gibi bu yıl da 350 ıgezici kadın kursu için gerekli vasıta ve teçhizatının sağlandığı. 
c) 5 ticaret lisesinin; 

İdare, dersane ve lâboratuvarları için lüzumlu mobilya, makina, avadanlık ve benzeri ihtiyaçları tesbit ve temin 
mnal öğretime açılmasına yardımcı olunduğu; 

d) Daha önceki yıllarda açılmış bulunan okul, şube ve kursların, mobilya, makina, araç ve gereç bakımından tak 
e) İthalâtı aizaltmak, sanayi kalkınmamıza katkıda bulunmak ve öğrencilerin daha iyi yetişmelerini sağlamak ma 

.tim okulları atelyelerinde 400 tesviyeci tezigâhı, 2 800 tesviyeci menigenesi, 10 elektrik tevzi tablosu, 10 transform 
]ânya bıçağı bileme makinası, 20 ağaç baş kesme makinası, 10 demirci ıocağı „ aspratlörü, 215 nokta kaynak makinası, 
, ağaç freze tezgâhı, 10 akım kaynak cihazı, 30 akü redrösörü, '10 deney transformatörü, '10 yüfk drenci, 20 bobin sa 
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pres, 3 döküm ocağı, 10 elektrikli tav fırını, 6 asetilen cihazı, 26 demir daire testere makinası, 7 a 
1 kalınlık makinası, 1 torna tezgâhı, 1 şahmerdan, 13 elektrik kaynak makinası, 4 sütunln matkap tez 
kinasmım imdi ottirildiği, anlaşılmıştır. 

f) Mesleikî ve tobnik öğretim okullarının yapıcı güçleri ile bir taraftan kendi ihtiyaçlarının karşı 
dan gelecek isteklerin yerine getirilmesi için döner sermaye çalışmalarına Önem verilmiştir. Kon altı 
tutarları aşağıda (gösterilmiştir. 

Lira 

1963 malî yılr nda 19 417 388 
1964 » 32 104 219 
1965 » 35 647 278 
1966 
1967 

33 215 857 
41 594 034 

1968 .» 60 239 584 
1969 .» (Yıl sonunda belli olacak) 

1970 malî yılında da ayrılacak ödenekle, yukarda belirtilen faaliyetlere paralel çalışmalara devanı 
müfredat programlarının gerektirdiği lâboratuvar ve atelye, makina, alet ve cihazlarının tesbit edilerek 
rinde önemle durulacağı görülmektedir. 

Aynı zamanda döner sermaye sipariş atölyelerinin daha yapıcı yönde faaliyet göstermeleri üzerinde 

10. Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı : 
Kuruluş kanununa göre her derecedeki meslekî ve teknik (iğretim okul ve müesseselerinden, gerek ye 

tevsii ile ilgili öğretim dairelerince verilen ihtiyaç programlarına göre, mimari ve tatbikat projeleri, t 
projeleri, hususi şartname ve keşifleri ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleleri mütaakıp bunların pro 
yapılıp yapılmadığının kontrolü, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması işleri 1968 malî yılı sonun 
1941 yılından 1968 yılma kadar Meslekî ve Teknik Öğretimin gelişmesinde önemli hizmetleri bulunan Yapı 
göre ve plân hedeflerine uygun olarak 1968 malî yılı sonuna kadarki çalışmalarının başarılı olduğu müş 

Meslekî ve Teknik Öğretim için muhtelif yıllarda ayrılan bina yatırım ödeneklerinin senelere göre sıra 
% 100, 1966 da % 89, 1967 de % 98,5 ve nihayet 1968 de % 96,5 oranında harcama yapmak suretiyle se 
hemen hepsinin yapımının gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. 

1969 malî yılı başından itibaren 6/10999 sayılı Kararnameye göre meslekî ve teknik öğretim yatırımla 
lık Bakanlığına intikal ettirilmiş olduğundan halen yukarda sözü geçen daire yarım işlerin aksamadan 
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kanlığı teşkilâtına yardımcı olmakla formlarının tanzimi ve tekemmülünde, arsa temin ve imar durumlarının hazırla 
rım keşiflerinin tetkik ve ödenek durumuna göre önceliklerinin tâyininde sınırlı kadrosuyla önemli işler yaptığı gö 

'III. - BÖLÜM 

KÜLTÜR HİZMETLERİ 

Millî kültür hazinelerimizin lâyıkiyle derlenip değerlen dirilmesi, bu alandaki gayretlenin daha verimli, daha ya 
sanatı mahsullerinim ve faaliyetlemnin geliştirilmesi, öğrenciler için olduğu kadar, okul dışındaki büyük vatandaş k 
karşılanması, bu maksatla halk 'kitaplarının çoğaltılması, millî, ıkiiltür ve sanat eserlerinin yayımı vb. çalışmalar, kül 
rini teşkil etmektedir. Bu hizmeti yürüten Kültür Müsteşarlığı bünyesi içerisinde aşağıdaki genel müdürlükler bakm 

1. — Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
2. — Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
0. — Miilılî Kütüphane Genel Müdürlüğü 
4. — Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
5. — Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü 
6. — Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
7. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
8. —• Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
9. — Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü 
10. — Arşiv İşleri Müdürlüğü 

1. — Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü : 
Asya ile Avrupa'yı, bu iıkıi büyük medeniyet, 'kıt'asını birbıiıine bağiıyan memleketimizi, dünyanın, hiçbir ülkesine 

ler aıknuma sahne olmuş, böylece tarihî milâttan önce sekizbin yıla kadar ulaşan eski ören yerleriyle, herbiri tarihî 
leriyle, eski şehir harabeleri ve tarihî siteleriyle, en azdan Anadolu'da onbir yıllık bir kültür hakimiyeti kurulmuştur 
sile içinde, çeşitli devirleri izletmiş, bir kültür mirası hallinde, biıi diğerini yaratarak,, an'anevii ve kendine has orij 
dolu Sanatını yaratmıştır. Yer üstü"ve ye.r altında ele geçirilen bu sanatın verilerinden nakli kabil olanlar veya mü 
ler kültür merikezi olan müzelerimize intikâl ettirilmekte ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır. 

Böylece halkın 'eğitimi bakımından müzelerin .kültür hayatımızdaki ehemmiyeti her geçen gün biraz daha artmak 
tinin ve bu topraklar üzerinde yaşamış kültürlerin ehemmiyetinin genç ncsiHleneo anlaşılmasında ve onlarda, tarih 

masmda ve bilhassa gençliğin Türk kültürüne! bağlılığının artmasında müzelerin rolü pek büyük olmaktadır. Bire 
rulan ve genişletilen ımüzeler vatan sathına yayılarak bu yokla kenlisıine düşen mühim hizmetli görmektedir. Halen zi 
ollup, bunlardan 43 ü Müze Müdürlüğü 42 si Müze Memurluğu halinde idare edilmekte ve ayrıca 9 adet de Müze Dep 
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delki müzelerin taran.,, arkoloji ve sanat tarihî bakımından bcnzcırlikleri göz önünde tutularak bölge müz 
inşaatının bir* plân dahilinde yürütüldüğü anlaşıl maktadr,'. 

1969 Yılı Faaliyetleri : 
1;)(J9 Yılında da mevcut .müzelerin (leğerleıulns'limesl ve yenilerinin açılarak bu kültür müessesel 

ııa devam edilmiştir. Bu cümleden olarak Ankara Arkeoloji Müzesinin yemi restore edilen kısımdarı zi 
ilâve edilen salonları Türkiye ve Dünya bilim ve turizm âleminim istifadelerine arz edilmiştir. Kısa b 
da yev alan Burdur Müzesi inşaatı ikmal edilerek ziyarete açılmıştır. 

'Gaziantep'te eski eser niteliğindeki bir cami içinde bulunan, 'müze yeni binasına kavuşmuş ziyarete 
Bir program dâhilinde yapılan müze çalışmalarına devam edilmiş ve Kayseri ili merkezinde yeni inşa 

bina Türk: ve İslâm Eserleri Müzesii olarak ziyarete1 açılmıştır. 
Kazı yerlerinin değerlendirilmesine ve faaliyetine de devam edilmiş, Kayseri - Kült epe'deki Hitit n 

jik kazılar sonunda elde edilen enerlerin eleğe Kendirim esi ve ziyaretçilere bir fikir verebilmesi için lok 
mıştır. 

Diğer taraftan, Bunsa, Sinop, Edirne, Tire, Uşak, Afyon, Manisa, Ahlat müzıeleıinin inşaatlarıiikmıa 
ziyarete açılacaktır. Antalya Via Karain mevkiinde inşa. edilen müzenin tanzim ve teşhir işlemi de ikm 
da bizim ete girecektir. Gelecek yıllarda hizmete girecek olan Efes Müzesi, Bergama Müzesi ele pavyonl 
müzelerinin inşaatlai'ina devam edilmektedir. 

Bu çalışmaların yanında Arkeolojik sitelerdeki gayrimenkul kalıntılarının muhafazası için de rest 
Boğazköy, Alaeahöyük, Afrodisias, Efes, Bergama, Perge, Side'dekıi tarihî kalıntıların restorasyonu E 
yabancı hafirlerce yürütülmüştür. 

Karşılıklı kültür ilişkiler çerçevcisi dâhilinde yur t dışındaki sergi faaliyetleri de devam etmiş ve Kalh 
'münasebetiyle Türk minyatür ve yazmalarından 'müteşekkil bir sergi Kahire'ye gönderilmiştir. 

Ayrıca memleketlimizin yeraltı servetlerinim değerlendirilmesini sağlıyan arkeolojik kazı faaliyetle 
altı yerli ve yirmuklört yabancı ilim heyeti tarafından yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler (mü 
atı sebebiyle Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği sonucunda baraj sakasında çalışmalara dev 
laır yapılımıştır. 

Eski eısıer kaçakçılığınım önlenıme'si yönünden gayret sarf edildiği ve Bakanlararası toplantıda alma 
zelere intikalinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Hazırlanıp Büyük Millet Meclisine intikal ettirilen «Esk 
lise sunulmuş olup biran önce çıkarılması zaruridir. 

1969 yılı Bütçesi ile alman ve sarfiyatı serbest bırakılan (12 475 000) liralık ödenekten (1 080 000 
ile ören yerlerinin düzenlenmesi ve restorasyonu (4 030 000) lirası ile yeni müzeler inşaaısı, (2 658 
onarımları yapılmış, (3 030 000) lirası ile tarihî anıtların onaranı ve restorasyonları ele alınmıştır. 
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miktar dışında kalan (1 392 000) lira tamamen yerlerine sarf edilmiş ve bu arada yeni inşa edilecek müze arsalar 
terosyonunun UNESCO ile işbirliği halinde yürütüleceği anlaşılmaktadır. 

Bütçe dönemi içerisinde müzeleri (3 332 541) kişi ziyaret etmiş, (5 343 851,05) liralık hasılat elde edilmişti. 

II - Kütüphaneler Geme! Müdürlüğü : 
Türk toplumunun yaratıcı gücünü artırıma ve yaşatma seviyesini geliştirme konusunda kütüphanelerimiz büyük 
•Memleketimizin kalkımması ve batı medeniye tindeki yerimizi alabilmeliniz ancıalk kültürlü, sağlam karakteri ve m 

çalışkan vatandaşlar yetiştirmekle mümkündür, iki da örgün eğitimi dışında, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetiş 
değerlendirmelerine ve bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eserleri kapsıyan kütüpaneler açılmasiyle gerçek 

Bu durum halkımızın kütüpanelerc karşı olan ve her gün biraz daha artan ilgisi karşısında kütüpane hizmetle 
makta ve ihtiyaçlar sebebiyle o nisbette artmaktadır. Artan ihtiyaçların halkın isteğine paralel bir seviyede yürü 

Evvelce sayısı 245 •olan halk kütüpaneleri ve 'bunlara 'bağlı şube kütüp a neleri sayısı, ise 326 ya yükselmiştir. 
Geçen yıl kütüpanelerimizdeki 2 650 331 .olan kitap sayısı 2 728 616 ya yükselmiş, kütüpanelerimizden faydala 

yıla oranla 100 000 in üstünde bir artış göstermişti.'. 

Gecen yıllarda illerimizde 'başlanarak inşaatlarına, girişilmiş 'olan kütüpane binaları yapının işi erine süratle dev 
hir, Ağrı, Muş kütüphane 'binaları tamamlanmıştın'. Ankara - Cebeci ve Samsun kütüpane binaları tamamlanmak 
hizmetlerini daha verimli hale .getirmek, daha ucuza maletmek gayesiyle, Eski Eserler ve Müzeleri Güzel Sanatlar 
dürlükleri ile ortaklaşa kültür siteleri kurulmasına başlanmıştır. Halen Adana, Antalya, Konya, Bolu kültür sitele 
ayrıca Ankara - Yenimahalle, Afyon, izmir ve Mardin illerinde başlanan yeni ve modern kütüpane İtinalarının 
tedir. 

Geçen yıllarda gezici kütüpane 'otobüsü olarak yaptırılan 7 taşıt Ankara, İstanbul, İzmir, Ordu, Konya, Kayse 
•edilmiştir. 

III - Millî Kütüpante Grene! Müdürlüğü : 
Modern kütüphanecilikte, bulundukları -memleketteki bütün neşriyatı ve dış memleketlerde basılmış kendi mem 

lıyan, millî kültür araştırmaları için 'bir müracaat ve millî enformasyon, millî (bibliyografyaları yayınlayan millî d 
talog merkezi sayılan Millî Kütüpane Türkiye'nin en büyük araştırma kütüpanesidir. 

Son yıllarda koleksiyon sayısının artırılması, okuyucu sayısının çoğalması, yurt içi ve yurt dışı müracaat so 
daki artış bakımından gelişmeler kaydedilmiş; yalnız, 1969 yılında okunan eser sayısında, basımevlerindeki işler 
yografların basımında bir azalma görülmüştür. 

Ankara'da düzenlenen kültür faaliyetleri, resim ve kitap sergileri halinde, Adıyaman, Bolu, Eskişehir, Erzurum 
illerine de götürülmüştür. 
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1969 yılı çalışmaları : 
Millî Kütüphanenin inşası için, evvelce tesbit edilen arsanın bir kısmının kamulaştırma, işlerine 'ba 
Millî Kütüpane 'koleksiyonlarına 1969 yılı 11 ayında derleme, satmalına, mübadele ve bağış yoluy 

afiş, 6 plâk, 58 nota, 1 tablo, 131 180 süreli yayın girmiş, 12 860 eser kataloglanmış, 8 481 İd tap s 
kale 'dokümantasyonu yapılmış, bu süre içinde 80 164, okuyucu 67 000 kitap ve periyodik, 573 mikro 
dan gelen 573 yazdı müracaat cevaplandırılmış, bu arada 158 hibliyo grafik araştırına yapılmıştır. Mi 
sılmış, 7 fasikül: matbaada, 5 fasilkül de hasırlanmaktadır. 

«Türk Sefer ve Zaferleri Bibliyografyası> ile «Turkish National Bibrary», «Technic'al journal for 
Musul vilâyetlerinde - Osmanlı İdaresinde - bası'an kitap ve Süreli "tayınlar Bibliyografyam» adlı broşü 
içinde 50 720 poz mikrolitim ve fotokopi yapılmış, cilt ve toplu katalog çalışmalarına devam edilmiştir. 
4 resim ve reprodüksiyon sergisi düzenlenmiş, yurt dışında bir milletlerarası kitap sergisine iştirak 
konseri, 11 konferans 3 oda müziği, 2 şan konseri, 2 resital, 15 dokümanter sin anı e gösterisi tertiplenm 

IV - Güzel Sanatlar G-enel Müdürlüğü : 
'Toplum kal kınım ajmızida, kültürel gelişmemizde ve halkımızın yetiştirilmesinde Güzel Sanatlar Genel 

dir. 
'Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun emrettiği ve özellikle: 
a) Yeter sayıda ve nitelikte sanatkâr yetiştirilmesi ve bu yolda yeni icra organları meydana getiril 
h) Türk sanat eserlerinin yaratılması, 
•e) Türlk sanat eserlerinin ve uluslararası değo^deki eserlerin sürekli temsil, konser ve sergilerle bü 

olması gibi özetlendirilecek: hizmetlerini mevcut imkânlarla başarmaya çalışmaktadır. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bütçesinde 1969 yatırıımları için ödenek ayrılmıştır. 
'Bu ödeneğin (2 873 000) lirası ile Ankara ve İzmir'de yaptırılacak Akademi ve konservatuvarları:! proje 

liralık yatırım ödeneğinin dağıtımı şöyledir (900 000) lirası Izıınir Resim ve Heykel Galerisi İrin a yapım 
Akademisi rıhtım, onarınıı, (1 900 000) lirası Filim Arşivi bina ve donatımı, (570 000) lirası Cumhurbaşka 
liraisı 'da İstaübul Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Devlet .Komservatuvarı ve Konya Kültür ve Sanat Me 

1969 yılı sanat faaliyetleri : 
a) Müzik : 
1. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6940 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini bütçe imkânların 
1969 yılında başkent ve yurtiçi konserleri yanında lise, ortaokul ve ilkokul öğlencileri için eğitici 'kon 

programlarında, kültürel mübadele programlan çerçoveısin'de dünyaca tanınmış şef ve solistlere de yer ve 
Konser program!arında Türk besteci ve solistlerine daha fazla yer verilmiştir. 
2, 10>69 yılında 6660 sayılı Kanunla yurt dışında 5, yurt içinde 1 üstün sanat kaibiliyetlıi öğrenci yetişt 
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b) Plâstik sanatlar : 
Bu yıl, Ankara'da yeniden düzenlenerek açılmış bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 30. Devlet Kesim ve He 

muştur. 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde özel ve grup olarak 35 resim sergisi açılmıştır. 
İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Antalya, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Edirne ve Kütahya Güzel •Sanatlar Galeriler 

düdeni emek suretiyle faydalı çalışmalarda bulunmuşlardır. 
Fransız makamlarınca, çağdaş sanat akımları öncülerini, asrın en büyük sanatkârlarını orjiııal eserleri! ile tanıtm 

Beintresl» «Eeole de Paris» adlı bir sergi halkımızın istifadesine sunulmuştur. 
Brezilya'nın Sao Paula şehrinde düzenlenen Sao Paula Sanat Biennali'ne, Hindistan^da tertiplenen «Uluslararas 

rak edilmiştir. 
c) Kanun ve yönetmelikler : 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1172 sayılı (Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu) ile ilmî öze 

getirilmiştir. 

V - Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü : 
Memleketimizin ilim, fikir ve sanat hayatının geliştiriknesi büyük kütlelere kültür götürme politikasının en iy 

bu suretle sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmavmıza hizmet edilmesi amaciyıle yapılan çalışmalar şöylece özetlen 
1. — Millî Eğitini Bakanlığınca yayınlanması uygun, görülen klâsikler ile Türk ve İslâm Ansiklopedisi ve Te 
2. — Büyük şair ve yazarlarının eserlerinin b^gürikü neslin anhyabileceği bir 'dilde yayınlanması; 
3. — Çağdaş T ürik yazarlarının eserlerinin yayınlanması; 
4. •— Soısyal ilmiler alanında dünya literatürünün değerli eserlerinin Türk okuyucularına sunulması, 
f). — İlkokullarımızla orta dereceili okullarda okutulan ders kitaplarından Millî Eğitim Baka kanlığın ca yayınl 

ması iıle orta dereceli okulların harita ve ders levhaları ihtiyaçlarının karşılanması, 
6. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce bastırılan çeşitli eserlerin Millî Eğitimi Bakanlığ 

yollanması, 
7. — İlk ve orta dereceli okulların serbest basMiuı bıraskılmış olan ve hususî şahıs ve müesseseler' tarafından bas 

ca göre baskılarının temini ve Devlet KitaplanMutedav.il Sermayesi Müdürlüğüne bağlı yayınevleri ile resmî ba 
sıtasiyle memleketin en uzak yerlerine kadar zamanında., dağıtımı ve kontrolü, ders kitapları için lüzumlu kâğıdın ihtiy 
tarlara göre dağıtım ve kontrolünün yapılıması, 

8. — Türk kültürünün yayıknaısı maksadiyle yabancı memleketlerdeki ilim adamlarına, üniversitelere ve dili 
larla yabancı ülkelerdeki soydaşlarımıza, hususi yayın, 'dâhil, imkân nisbetinde eser gönderdi m esi, 

9. —• Batı Trakya'daki Türk 'ilkokullarının Türkçe kitaplarının bastırılması ve ilgililere dağıtılması, 
10. —• Kıbrıs'taki ilk ve orta dereceli okulların «basılı evrak» dâhil çeşitli ders vasıtalariyle, kütüphanelerin 

rı ve diğer basılı eserlerin, Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının gönderilmesi, 

http://KitaplanMutedav.il
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11. — Hususu şahıs ve müesseseler tarafından yayınlanmakta- olan 'kitap ve dergilerden destek imaîksad 
abone olunması, 

12. — Türle'kültür ve sanat eserleri: iile dünya idüşününlerinin insanlığa mal olmuş eserlerini kapsı 
tembel eser» programına hızla devam olunması, 

196!) yılı içinde verilen ödenekler oranında, bu hizmetlere '.devanı. edilmiştir. 

VI - Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü : 
Tiirk sahne sanatının gelişmesini, ilerlemesini! ve yayılmasını sağlamak, lıaılkın. genel eğitimıini, yu 

yükseltmek için her çeşit sahne ve temsil faaliyetieıliınle bulunmak üzere kurulmuş bulunan Devlet 
•tuvar tiyatrosu olaraık Ankara merkezinde (i, İstanbul Kültür Harayı, Bursa ve İzmir'de :> sahnede olma 
nil faaliyetinde bulunımuıştur. 

T:iya.troyu bir halk 'eğitimi ve kültür hizmeti olaraık en uzak memleket köşelerine kadar gütürebilım 
larında Anadolu'ya geniş çap'ta turnelor tertibedi'imiş, Antalya Festivali ile Imfernaısyonal İzmir Fua 
Mersin illerine turne şeklinde gidilmek suretiyle Dev'let Tiyatrosu yurt çapında da büyük ilgi toplam 

.1968 - 1969 mevsimi içinde gerek Ankara ime rkezin.de ve gerekse yurt içinde ve yurt;, dışında yapılan 
a) Temsil faaliyeti : 1968 - 1969 mevsimi içinde 52 temsili 37o 501 kişi seyretmiş hâsdât; (1 979 670 
13 telif, 11 de tercüme eser sahneye konımıuştuı*. 
b) Turne faaliyetleri : Mevsim içinde ve mevsim dışında yapıları Anadolu turnesinde yirmi beş lil ve 

talya'da «Aspentos» tarihî tiyatrosunda Mr, İzmir Fuarında üç eser oynanmış; İstanbul Kültür Sarayında 
Bütün bu çalışmalar sırasında, tiyatro dünyasının klâsik ve modern mahsulleri halka tanıtılırken, bir 

lişmesinin teşvikine âzami ölçüler içinde gayret olunmuştur. 
Eski yıllarda olduğu gibi, Türk tiyatrosunu başka memleketlerde de tanıtmak amaciyle ve İtalya ve 

'anlaşmalar uyarınca Lui'gi Pirandella'nın IV. Henri adlı eseriyle İtalya'ya, bir Türk telif eseriyle ise Yu 
telif, diğeri tercüme iki eserle temsillerde bulunmuştur. Bu suretle İtalya'da Milletlerarası Venedik Fe 
Kıbrıs'ta ise soydaşlarımızın topluca bulunduğu dört şehirde Türk tiyatro sanatı hakkında iyi bir intiba u 

VII - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü : 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1969 - 1970 temsil mevsiminde 11 opera, 2 operret, 5 bale 

tuvara alınmıştır. 
12 Nisan 1969 tarihinde İstanbul Kültür Sarayının açılışı 'dolayısiyl'e «AİDA», «LUCİA» operaları, «Y 

«Fındıkkıran» 'balesi İstan'bul'da temsil olunmuş ve İstanbul sanat 'çevrelerinde büyük ilgi ile karşılanmış 
Halen Devlet Opera ve Balesi faaliyetlerini İstanbul'a da intikal ettirmiş olup Ankara ve İstanbul'da 

mektedir. 
Mahiyet itibariyle teknik tesislere şiddetle ihtiyaç duyulduğundan Ankara'da bale çalışmaları için, m 

inşası ve İstanlbul'da operaya kısa zamanda koro elemanı yetiştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmas 

http://rkezin.de
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Opera, bale, koro ve orkestra sanatkârlarının ücretleri uzun yıllardan beri artırılmadığından, kesif bir çalış 
natkârlarımızdan daha verimli randıman alınabilmesi için «-erekli tedbirlerin alınması yerinde olacaktır. 

VIÎI - Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
Halkımızı okur - yazar hale getirmek, Atatürk devrimlerinin anlamını kavratmak, Cumhuriyet ve demokras 

çalışma güçlerini artırmak, yaşayış seviyelerini yükseltmek, bilgi ve hünerlerini, davranışlarını olumlu yönde de 
şekilde değerlendirmek, millî kültürümüzü geliştirmekle, görevlidir. 

Bu amaca ulaşmak için il ve ilçelerde Halk Eğitimi Merkezleri, köylerde Halk Eğitimi Odaları tesis etmek 
1969 yılı çalışmaları : 
a) (2 100 000) lira ödenekle Adana ve Antalya kültür sitelerinin proje işi, Bitlis, Kayseri, Artvin ve Çub 

inşaatı ilk kısımları, (2 064 000) liraya da 12 Halk Eğitim Merkezinin büyük onarımları olmak üzere (4 104 00 
yatırımı yapılmıştır. 

b) Motorlu taşıt bedeli olarak tahsis edilen (500 000) liranın serbest bırakılan (250 000) lirası 5 taşıt aracı 
mıştır. 

c) Makina. ve teçhizat alımları için tahsis edilen (1 000 000) liradan serbest bırakılan miktar 53 sinema 
Merkezinin teçhizat bedeli olarak kullanılmıştır. 

d) Yıl içinde 46 Halk Eğitimi Merkezi açılmış, 209 u ilçelerde ve 65 i il merkezlerinde olmak üzere sayıları 2 
Bu. merkezlerin çalışma programlarına göre 1 481 toplum eğitimi, 1 133 meslekî ve teknik kurs, 1 230 teme 

yal ve kültürel çalışma, 726 sergi, 672 sportif çalışma, 472 turizm çalışması ve 335 yayın çalışması plânlanmış o 
leştirilecektir. Çalışmalardan toplam olarak, (2 000 000) civarında vatandaş yararlanacaktır. 

e) Yıl içinde 38 köyde Hlk Eğitimi Odası açılmış ve sayıları 2 013 e ulaşmıştır. Eğitim odaları, her yaştak 
tabeden ve köyü kalkınmaya yönelten bir kültür merkezi olacak şekilde geliştirilmektedir. Bu amaçla hazırlan 
safhasındadır. 

f) 1969 yılında, 25 750 si Ziraat Bankasından salğanan yardımla 127 500 aded yetişkinler alfabesi bastır 
için dağıtılmıştır. Halk için 7 aded genel kültür kitabı hazırlanmış, beherinden 40 000 aded basılması hazırlık 
müştür. 

g) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yaygın eğitim ve halk eğitimi konusunda öngördüğü hedefe ulaşma 
tim elemanları ve kamu görevlilerinin, bu alanda yetiştirilmesi anıaciyle, 208 ilçede kısa süreli «Halk Eğitimi 
plânlanmış ve uygulamaya konmuştur. 

h) 1969 yılı Bütçesiyle halk dersaneleri için sağlanmış olan (1 200 000) lira İlköğretim Genel Müdürlüğüne 
öngördüğü kamu kuruluşları arası koordinasyon çalışmaları yürütülmüş, halk dersaneleri ve kısa süreli okum 
araç ve gerekçesini geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Ayrıca okuma - yazma öğretimi faaliyetlerini hızlandırmak amacı ile okulu bulunmıyan köylerde kısa sürel 
mış ve 120 okulsuz köyde kurs açılması uygulamaya konmuştur. 
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IX - Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü : 
Millî Folklor Enstitüsü İG . 5 . 1906 tarikinde» Bakanlık mucibiyle kurulmuştur. 
Millî Folklor Enstitüsü bilimsel bir kuruluş olup, Türk Milletinin zengin folklorunun (gelenekleri, İm 

halk sanatları, lıalk edebiyatı, lıalk âdetleri, halk oyunları v. b.) incelenmesi ve yapacağı yurt çapındaki 
âlemine tanıtmakla vazifelidir. Bunun yanında millî birlik, millî tarih, millî sanat gibi, kökü tarih derin 
karılması suretiyle milletimizde milliyetçilik şuurunun perçinleşmesinde hizmet ifa edecektir. 

Yapılan işler : 
a) Çalışmalar için gerekli olan ihtisas kitaplığına üç, bin kadar kitap temin edilmiştir. 
b) Vur t çapında yapılan bir genelge ile meni l.eketin. her yanından gönüllü derleyiciler temin edilmişt 

leyicilere gönderilen anketlerle bir arşiv meydana getirilimiktedir. Şimdiye kadar sekiz bin madde toplanm 
c) Yurdun 'bütün bölgeleri uzmanlar ta,rafından, taranarak ve merkezdeki fırsatlardan istifade ediler 

filme alınmıştır. Bu filmlere ve renkli olarak alman oyun ve kıyafete ait yüz kadar slayt Bakanlık Film 
ye başlanmıştır. Ayrıca dış ülkelerde bulunan Türk Kültür Merkezlerine, Elçiliklere de gönderilmesi düş 

d) Millî sanat eserlerimizden Karagöz konulunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
e) Halk motifleri dağlama sergisi ve Karagöz suretleri ve kitapları sergisi adiyle iki sergi açılmıştır. 
f) Yurdun değişik yerlerinde kurulmuş olan folklor dernekleriyle ve Dışişleri Bakanlığı a ram lığı ile 

riyle temas sağlanmış ve sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu derneklere maddi ve mânevi yardımlarda bulu 
dır. 

X - Arşiv İşleri Müdürlüğü : 
1. Bakanlığın Merkez Teşkilâtı dairelerinin, evvelce kabaca, tasnif ve tanzimleri yaptırılan arşivlerinin 

zam. bir hale getirilmesi için çalışmalara geçilmiştir'. 
2. 1966 ve 19(57 yıllarında Topkapı Sarayı Müzesinden getirtilip tasnif ve kod lama isleri yaptırılan m 

kalan kısmı nakledilmiş olup tasnif ve tanzim için gerekli hazırlıklara başlanılmıştır. 
8. Bir kısım il ve ilçeler mahkemeleri arşivlerinde ikiyüz ciltten fazla, şer'iye mahkemeleri incil defte 

gönderilmiştir. 

IV. - BÖLÜM 

1969 ve 1970 Bütçesinin karşılaştırılması : 
Millî Eğitim Bakanlığımın 1969 yılı Bütçesi (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine eğitim İçin konan ödenekler d 

TL, 1970 yılı teklifi ise (3 456 459 668) Tl. dır . (*) Artış (28 746 903) Tl. olmuştur. Bu artışın gece 

(A/ l ) Cari harcamalar : 
1. 1969 yılı bütçesinde tasarrufa büyük ölçüde dikkat edildiği görülmüştür. 
2. 1970 yılı bütçesi cari harcamalarında, geçen yıla oranla, % 3,8 artış olmuştur. 
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(A/2) Yatırım harcamaları : 
1. Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarında (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konan eğitim yatırımları da 

(73 843 000) Tl. bir azalma vardır. % 7,9 oranında olan bu azalma, bilhassa, çevre katkılarından büyük ölçü 
tırımlarında meydana gelmiştir. 

Geçen yıla nazaran meslekî ve teknik öğretim yatırımlarında (5 487 000) Tl., kültür çalışmalariyle ilgili 
lık artış vardır. 

2. Bağımsız üniversitelerin yatırımlarında (36 918 009) Tl. lık bir artış vardır. 

(A/3) Transfer harcamaları : 
1969 bütçesine oranla transfer harcamaların da % 16,5 artışı vardır. 
(*) Gençlik ve Spor Bakanlığının (3 898 128) Tl. ödeneği de dahildir. 

V. - BÖLÜM 

TEKLİF VE TEMENNİLER 

A) 1970 yılı Bütçesi ödenek artırılması ile ilgili teklif ve temennilerimiz : 
Millî Eğitim Bakanlığının 1969 yılı faaliyetleri ile 1970 yıla bütçe teklifi zamanımızın müsaadesi nisbetinde 

şahısları ile temas ederek ciddî bir tetkike tâbi tutulmuştur. 
Hizmetin aksamadan yürümesi için bâzı fasıl ve madde1 ere konan ödeneklerde bir miktar artış yapmanın z 
Bütçenin tanzimi sırasında zaruri olarak dikkate alınması gereken, öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilg 

ile İstanbul'da yeni açılan Kültür Sarayının zaruri masrafları için teklif edilen (34 347 0 00) lira hariç tut 
ması teklif edilen ödenek tutarı (35 290 000) lira oılup Millî Eğitim Bakanlığının toplam büçesi olan (3 020 6 
dir. 

Böylece ödenek artırılması hususunda gös ^erdiğimiz hassasiyeti dikkatlerinize saygı il e arz ederiz. 
Aşağıda kısa maddeler halinde sıralanan öd enek artırılması ile ilgili tekliflerimizin1 gerek çelerini önergelerle 
1. 12.000/12.280 işçi ücretleri fasıl maddesine konulan (2 250 000) lira ödenekle Anıtkabir, Erzurum Atat 

Teknik Üniversitesinde çalıştırılan ve toplu sözleşmeler gereğince işçilere verilecek ücret ve sair özlük hakla 
şılmıştır. Bu fasıl maddeye (750 000) Tl. dah a ekelenmesini, 

2. 12.000/12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları fasıl maddesine konulan (200 000 
teklif edilen ve işçilere toplu sözleşmelerle verilecek ücret nedeniyle ihtiyacı karşılaanıyacağı anlaşılmıştır. Bu 
daha eklenmesini, 

3. 12.000/12.430 konferans ücreti fasıl maddesine konulan (1 000 000) Tl. ödenek Atatürk Üniversitesi ve 
tesi öğretim üyelerinin verecekleri konferans ücretleri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri moksan 
derslerin kapatılması için ders veren profesörlerin ücretlerini karşılamıyacağı anlaşılmıştır. Bu fasıl maddeye (500 
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4. 12.000/12.441 orta dereceli ve yüksek okulların öğretmen ve asistanları ek ders ücreti fası 
ödeneğin ortaokul, lise ve ilköğretmen okulları ile yüksele dereceli okullunu ihtiyacını karşılamıya 
(60 000 000) Tl. ilâvesini, 

5. 14.000/14.510 kurs giderleri fasıl nıadd esine konan (9 000 000) Tl. ödeneğin, Eğitini .Birimi 
Eğitimi Müdürlüğü ve Beslenme Şubesi Müdürlüğünce tertiplenen kurs ve seminerler ile meslekî 
yatılı bölge ve sanat öğretim tekâmül kursları, köy kadın kursları ile sanayi içinde eğitini gid 
sıl maddeye (6 000 000) Tl. ilâvesini, 

0. 14.000/14.530 Dış Ülkelerde Okutulan Öğrenciler Giderleri fasıl maddesine komin (22 500 000) T 
doktora ve lisans öğrenimi yapmak üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler ihtiyacına yetini yeceği a 
Tl. ilâvesini, 

7. 14000/14592 halik eğitimi giderleri faisıl maddesine konulan (1 900 000) lira ödeneğin, vatandaşl 
ve yaygın eğitim hizmetlerine ilişkin çeşitli kurslar açmalk, konferanslar, sergiler, gösteriler, 'konserler, 
halkın eğitimi ile ilgili yayınlar yapmak vb. amaeiylc il ve ilçelerde açılmış ve açılacak Halik Eğitim, m 
ani aşılım ıştır. Bu fasıl maddeye 500 000 lira ilâvesini, 

8. 15.000/15.235 ilköğretmen okulları giyim - kuşam alım giderleri fasıl maddesine konulan ödenek k 
öcrelk 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğretmen oıkulllarım birleştiren Kanun ve gerekse 4274 sayılı 

kilât Kanununun ilgili maddeleri öğretmen okullarında çalışan personelin giyim. eşyalarından faydalanac 
maddeye; (200 000) lira ilâve edilmesini, 

9. 15.000/15.237 ilköğretmen olkulları yiyecek aibm ve giderleri fasıl maddesine konulan ödenek kâfi g 
Gerek 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarını birleştiren Kanun ve gerekse 4274 savılı 

kilât Kanununun ilgili maddeleri öğretmen okullarında çalışan personelin günlük tabelâdan yararlanması 
maddeye (1 300 000) lira ilâve edilmesini, 

10. 14.000/14.961 resim heykel giderleri, büro giderleri fasıl maddesine konulan ödenek kâfi değildir. 
ve Heykel galerisinin hizmete girmesi için bu fasıl maddeye (70 000) lira ilâve edilmesini, 

11. 15.000/15.243 büro giderleri fasıl maddesine konulan (7 000 000) lira ödeneğin Öğretmen Okulla 
retmen okulu ve 12 eğitim enstitüsünün ihtiyacı olan basılı evrak, kırtasiye gibi lüzumlu ihtiyaçlarını k 
deye (1 000 000) TL daha ilâvesini, 

12. 15.000/15.251 ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik okulları büro giderleri fasıl mad 
bu yıl içinde açılan çok sayıda orta dereceli teknik okulun büro giderlerini karşılamayacağı anla silmiştir 
sini, 

13. 15.000/15.-331 Devlet tiyatrosu giderleri fasıl maddesine konulan (10 392 887) lira ödenek Devlet 
daki hizmetlerin yürütülebilmesi için kâfi görülmemektedir. Bu fasıl maddeye (15 347 000) Tl. daha ilâ 
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14. 15.000/15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri fasıl ve maddesine konulan (12 699 152) lira ödenek, Devlet 
bundan böyle sadece Ankara'ya münhasır kalmaması ve bu faaliyetlerden diğer şehirlerde yaşıyan halkımızın da isti 
Kültür Sarayında çalıştırılacak teknik elemanların yetiştirilmesi, Ankara Operasında çalışan 350 ye yakın opera, k 
kârlarının daha randımanlı çalışmalarını sağlamaya yetmiyeceği anlaşılmıştır. 

Bu fasıl ve maddeye (19 000 000) Tl. sı ilâvesini, 
15. 15.000/15.371 kitaplıklar büro giderleri fasıl maddesine konulan (1 100 000) lira ödenek, yeni açılan halk k 

lamıyacağı anlaşılmıştır. 
Bu fasıl ve maddeye (400 000) lira ilâvesini, 
16. 15.000/15.373 kitaplıklar taşıt, işletme ve onarma giderleri fasıl ve maddesine konulan (35 000) lira öden 

nel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane otobüslerinin iki aded artması ayrıca bu yıl da iki otobüsün daha hizmet 
görülmemektedir. 

Bu fasıl ve maddeye (20 000) lira ilâvesini, 
17. 15.000/15.376 kitaplıklar malzeme alımı ve giderleri fasıl maddesine konulan (460 000) lira ödeneğin yetmiy 

hanelerin kitap ihtiyaçlarının kısmen, de olsa karşılanabilmesi için bu fasıl maddeye (22 871), yapı, tesis ve büyük ona 
ödenekten (200 000) liranın aktarılmasını, 

18. 15.000/15.389 anıtlar ve müzeler diğer alım ve giderleri fasıl ve maddesine konulan (1 250 000) lira ödenek 
lacak müzelerin tertip tanzim ve teşhir işleriyle Keban Barajı göl sahasında kalacak eski eserlerin kurtarılması ve es 
kazılarına son vermek için buralarda yapılacak ilmî, arkeolojik kazıların masraflarını karşılamıyaeağı anlaşılmakta 

Bu fasıl maddeye (2 000 000) lira daha ilâvesini, 
19. 16.00 - 16.921 nci Atatürk Üniversitesi büro giderleri fasıl maddesine konulan (5 225 000) lira ödeneğin ku 

sitenin büro giderlerini karşılamayacağı anlaşılmıştır. Bu fasıl maddeye (500 000) lira daha ilâvesini, 
2'0. 16.000 - 16.910 ncu Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari giderleri fasıl maddesine konan (47 500 000) lira 

artışları ve personel giderlerindeki artış dolayısiylte ihtiyacı karşılamıyaeak durumda olduğu anlaşılmıştır. Bu fasıl 
daha ilâvesini, 

21. 23.000 - 23.872 nci Kitaplık Genel Müdürlüğü taşıt alımları fasıl maddesine ödenek konmamıştır. Halbuki 
bulunan iki kamyona, kütüphane otobüsleri halinde karoser yapılması gerekmektedir. Bu fasıl maddeye (150 000 

22. 31.000 - 31.422, nci; 3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî ve teknik öğretim okullarının döner sermay 
(1 250 000) lira ödenek döner sermaye işlerinin normal faaliyetlerinin temini için yetmiyeceği anlaşıldığından bu 

d.ahai ilâvesini, 
23. 32.000 - 32.100 nci kamulaştırma ve satmalına bedeli fasıl maddesine öğretmen okulları için (1 000 000) lira 

yatman programları dâhilinde inşaatı dtevam eden okul arsalarından bir kısmının kamulaştırma işleri tamamlanmadığ 
alınan ödenek nisbetinde arsa bedelleri ödenmiş 'bir kısmının ise 1970 yılında ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğ 
öngörülen plân hedeflerine zamanımda ulaşılabilmesi için yeni yatırımların ve dolayısiyle yeni kamulaştırmaların y 
paranın yetmiyeceği anlaşılmıştır. Bu fasıl maddeye öğretmen okulları için (2 500 000) lira ilâvesini, 
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24. 32.000 - 32.1)00 nci kamulaştırma ve satmalma bedeli fasıl maddesine Eski Eserler ve Müzeler Ge 
lira ödeneğin yetmiyeceği anlaşılmıştır. Bu fasıl maddeye (1 600 000) lira ilâvesini, 

25. 35.000 - 35.760 nci Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birlik 
sine konulan (12 000 000) lira Ödeneğin ihtiyacı karşılamayacağı anlaşılmıştır. Bu fasıl maddeye (4 000 

26. 35.000 - 35.820 nci dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yardım fasıl ve malddes 
mektedir. Gerek 2 nci Beş Yıllık Plânın kültür faaliyetleri bölümünde uygulanacak politikalar ve ger 
leri ve spor bölümlerinde 448 ve 469 ncu tedbirlere kadar kültür faaliyetleriyle ilgili önemli hükümlerin 
rev vermektedir. Halk Evlerinin 250 şubesinden 'beklenen hizmetleri alabilmelk için, Halk Evlerine yard 
maddesine (500 000) lira ilâve edilmesini, 

B) Eğitim ve öğretimle ilgili teklif ve temenniler : 
1. İkinci Beş Yıllık Plân okul öncesi ihtiyacı karşılamak üzere bağımsız anaokullarınm ve ilkokullar 

mektedir. 
Bu hususta konulan hedef, mevcut ilkokul sayısının % 10 un da bu tedbirin alınmasıdır. Halbuki bu 

içinde ise 83 kadar anasınıfınm açılmış olduğu görölmekteldir. 
'Sosyal ve ekonomik hayatımızda meydana gelen değişmeler okul öncesi eğitim ihtiyacını daha da artı 

ulaşabilmek içtin mevcut ilkokullarda anasınıflarınm çoğaltılmasını temenni ederiz. 
2. Yatılı bölge okullarına dayalı dört ortaokulun açıldığı, böylece köy çocuklarına orta öğretim, sağl 

rin mecburî öğrenim çağının sonu olan 14 yaşma kadar okulda eğitildiği, yetiştirici ve tamamlayıcı kur 
nın sağlandığı öğrenilmiştir. Bu tip okulların sayısının maalesef çok az olduğu görülmektedir. Bu faal 
okullarına teşmili faydalı olacaktır. 

3. — Plân hedeflerine göre 1973 yılında ilköğretim % 100 gerçekleşecektir. Bu tarihten sonra yeni ne 
Fakat mevcut okur -• yazar olmıyan nüfus sayısını artırmamak, hattâ azaltmak için şimdiye kadar alm 
parak gerekli tedbirin alınmasını, daha tesirli yolların bulunmasını ve okur - yazar halkın iştirakiyle ge 
girilmesini, bilhassa en müessir yol olarak halka faydalı bilgiler veren aynı zamanda dkur - yazar hale 
süratle artırıldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu gayretlere daha artan bir hızla devam edi 

4. — Genel orta öğretim oıkullaırmda ilk müşahede edilen husus süratli bir öğrenci artışıdır. Ortao 
nan öğrenciler için gereken yer sağlanabilmesi bakımından bir yandan yeni okullar açılmasına devaım edi 
zorlandığı görülmektedir. 

Bilhassa yeni açılan okulların bina, teçhizat ve ders araçları yönünden takviyesi gerekmektedi 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bütçesinde meydana gelen artışların bu öğretim dairesinin gelişme 

mektedir. 
Ortaokullar, bütün okulların temeli olduğundan 1970 programında da tavsiye edildiği gibi, bu husu 

incelenmesini, ihtiyaçlatrın ımütaakıp yıllar bütçesinde dikkatle ele alınmasını temenni ederiz. 
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İkinci Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü gibi, mecburi olan (ilköğretim, dışındaki öğretim kademelerinde, vatand 
ie öğretim masraflarına katılması bugün kaçınılmaz bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ortaokullar, bütün meslek okullarının temeli ve yaygın olması bakımından istisna edilirse bilhassa liselerde vata 
la eğitim masraflarına katılabilirler kanısındayız. 

Bu hususun tetkik «dilmesini ve olumlu bir so uca bağlanmasını temenni ederiz. 
6. — Bir öğretmene düşen öğrenci sayısının lıeır öğretim kademesinde normalin üzerinde ve yüksek olduğu bir 
Memleketimizin bugünkü öğretmen ihtiyacı karşısında, dairelerde çalıştırılan öğretmen sayısının sınırlandırılma 

lerin kullanılmamasını, 
İlköğretimde öğretmenlik formasyonu olmıyan geçici vekil öğretmenilerin sayısını azaltmak için ilköğretmen o 

nişletilmesini, bu genişlemeye engel olan yata khane problemi karşısında gündüzlü öğrenci sayısının artırılmasını 
Eğitim enstitülerinin de öğrenci kapasitelerinin benzer tedbirlerle genişletilmesini temenni edeniz. 
7. — Millî Eğitim hizmetlerinin memleketimizin en önemli davası, öğretmenin ise bu dâvada temel taşı olduğun 

hayat standartlarının yükseltilmesi ve mesleke bağlanmaları için yaz aylarında ucuz ve rahat dinlenme kampları 
okullardan yazın öğretmenlerin faydalandığı, köy oıkulları yanında öğretmen için lojman yapıldığı, hayat şartları 
taöğretim öğretmenleri için de lojman yapıldığı,, öğretmen çocuklarına yatılı okullarda öncelik tanındığı, çocuklar 
şehirlere naklinin kolaylaştırıldığı görülmüştür. 

Yuıkarıki hizmetlerin büyük öğretmen kütlesi karşısında yetersiz olduğu da bir gerçektir. Çok sayıda öğretmeni 
ması için gayretler sarf edilmesini, 

Öğretmenlerin özlük haklarının korunmasında ve ödenmesinde bugün olduğu gibi, gelecekte de âzami dikkat v 
Geçen yıl da tavsiye edildiği gibi, bütün millî eğitim mensuplarına sosyal yardım sağlıyacak olan «Miilllî Eği 

Surumu Kanun tasarısının süratle kanunlaşmasının sağlanmasını, öğretmenlik meslekinin daha cazip hale getirilm 
sirlere iten sosyal ve ekonomik şartların düzeltilmesini temenni ederiz. 

8. — Mevcut üç yüksek öğretmen okulunda, bunlara bağlı üç hazırlık sınıfı vardır. 
Hazırlık sınıfları öğrencileri, öğretmen okullarında son sınıfa geçmiş öğrenciler arasından bir seçme ile alını 

/etiştirildikten sonra üniversite giriş imtihanım kazananlar Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olurlar. 
Hazırlık sınıfı öğrencileri, bağlı olduğu yüksek öğretmen okulunun üniversitelerin muhtelif fakültelerine dev 

arada kalırlar, aynı yatakhane binalarından, aynı yemekhane ve tesislerden faydalanırlar. 

Hazırlık sınıfı, öğrencilerinin üniversite öğrencileri ile bir arada eğitilmelerinin pek çok pedagojik mahzurları vardı 
Diğer bir husus da şudur: Hazırlık sınıflarının öğretmen kadrolarının ve diğer ders vasıtalarının tatminkâr olmas 

sınıfının şartları aynı değildir. Bu se'beple bâzı hazırlık sınıfı öğrencileri üniversite giriş imtihanlarım kazanamamak 
rine verilen emek ve harcanan para heba olmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıflarının Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinden ayrılm 
iyi bir öğretmen kadrosu ve yeterli ders vasıtalariyle takviye edilmesini temenni ederiz. 
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9. Bir memleketin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması, yüksek seviyede- İnsangüeüıiün sayı ve k 
Bakanlığı içinde yüksek öğrenim ve üniversitelerin problemi erinin öncelikle ele alındığım görmek bizle 

Üniversitelerde asistanlığın ve öğretim üyeliğinin daha cazip hale getirilmesi yolunda yapılan çalışm 
ralel olarak üniversite reform taşanlarının, da süratle hazırlanmasını temenni ederiz. 

10. Halen yürürlükte olan 23 Haziran 1934 tarih ve 2530 saydı «Müze ve Rasathane Teşkilâtı Kan 
ruluş ve çalışmalarına cevap vermekten, personelini tatmin etmekten uzaktır. Bu kanun, .Rasathane pe 
imkânlarını bile sınırlandırmış bulunduğundan 'kuruma gösterilen ilgi son derece azalmıştır. 

Bir bilim ve araştırma merkezi olan. bu. Rasathanenin personelini maddi bakımdan tatmin etmek ve 
diyle üniversite öğretim üye ve yardımcılarının tazın in at lanı mı artırılmasını öngören kanuna paralel, o 
Bakanlığında olduğu öğrenilmiştir. Kısa zamanda kanunlaşması için. gerekli gayretin gösterilmesini, 

Tl. Bir milletin yüksek •kabiliyetlerinin her kademedeki insanlar arasında mevcudoluuğu ilmî bir g 
imkân eşitliği prensiplerini geliştirmek amaeiylo kabiliyetli; fakat nval'î güçleri zayıf gençlerin bilhassa 
gayretler sarf edildiği memnunlukla müşahede edilmiştir. İlköğretim 'kademesinde yatılı bölge okulları 
tiştirme yurtlarında 11 503 kimsesiz çocuğun barındırıldığı, orta ve yüksele dereceli okullarda toplam 
imkânlarından faydalandırıldığı, bunların % ^0 inin kabiliyetli köylü çocukları olduğu öğrenilmiştir. 

Mütaakıp yıllarda da bu faydalı faaliyetin aynı önemle devam ettirilmesini temenni ederiz. 
12. Okulların giriş imtihanına katılan öğrenci sayısı her yıl •artmaktadır. Bu yıl eğitim enstitüler 

ortaokul ve liselere yatılı olmak m aksadı yi e 76 000, imam - hatip okullarında ise 20 000 öğrenci imtihan 
kında bir fikir verebilir. ' 

Giriş imtihanlarının bir kısmı Değerlendirme ve Araştırma Dairesinin elektronik makinaları tarafın 
fından yapılmaktadır. İmtihana giren öğrenci sayısı fazla olduğundan öğretmenler imtihan evraklarını 
sonra veya resmî tatillerde Cumartesi ve Pazar ;j;[um okumak zorunda kalmaktadırlar. 

Öğretmenlere bu mesailerine karşılık olarak nıaafesef bir ücret ödenememektedir. Bu hizmetin kar 
fa;sıl ve maddesinden ödenebilmesi için (R) formülüne bu konuda açıklık getirilmesi uygun olur. 

13. Gençlik sorunları ve spor faaliyetleri Devlet Kalkınma Plânında lâyık olduğu önem ve ağırlıkta 
değerlendirmek bakımından girişilen faaliyetler faydalı ve ümit vericidir. Bu işlerin sorumluluğunu üz 
lüğünün yüklendiği sorumlulukla mütenasip bir kuruluş ve statüye kavuşturulması, yeni kurulan Genç 
içinde çalışmaların yürütülmesini temenni ederiz. 

14. Genel olarak personelin hizmete yatkınlığı ve öğretmenlerin işbaşında eğitimi konusunda yapı 
öğretmen kütlesi yanında yetersizdir. Halbuki büyük bir öğretmen kütlesinin kısa devreler içinde eğitim 
metotlarda'ki ve ders âlctlerindeki yeniliklerin öğretmenlere aktarılması onların bilgilerini taze tutmak 

Öğretimin kalitesini yükseltmek bakımından bu faaliyetlere Bakanlık içinde gereken önemin verilme 
yürütülmesini temenni ederiz. 
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15. 2287 sayılı Kanun gereğince her dört aeuede bir toplanması gereken Maarif Şûrası son defa I9G2 yılında topl 
ğitim problemlerinin zamanında, ele alınmanı ve çözümünü güçleştirmiştir. Geçen yıl da temenni edildiği gibi Maa 
»nemli eğitim problemlerinin Şûraya-getirilmesini ve çözüm yollan aranmasını, temenni ederiz. 

Ki. Zamanımızda eğitim araştırmaları son derece; önem kazanmıştır. Eğitim konusunda alman bir kararın sağl 
eket şartlarına ve gerçeklerine uygunluğu dcJayısiyle tatbik kabiliyeti, ilmî yoldan yürütülen ve güvenilir eğitim a 

Araştırına ise akademik yoldan iyi yetişmiş personele, teknik vasıtalara ve paraya ihtiyaç gösterir. Millî Eğitim B 
•itı gereken önem ve dikkatle yürütülmesini görmek eğit İnlimizin geleceği için ümit vericidir. 

Yalnız bu konuda sarf edilen gayretlerin birleştirilmesini temenni oderîy,. 
17. Memleketimizin teknik elemana olan ihtiyacı dikkate alınarak, lise mezunlarının iki yıllık bir teknik öğretimd 

'ak yetiştirilmesi için alman tedbirler son derece isabetli ve olumlu karşılanmıştır. 
Bu hizmetin kısa zamanda teknisyen ihtiyacımızı karşılıyaeak bir kapasiteye kavuşturulmasını temenni ederiz. 
.1.8. 2 nci Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü üzere1 meslekî ve teknik okul 'mezunlarının üst öğrenime özellikle 

anla'k üzere yapılan çalışmalar' memnuniyet vericidir. Bu yolun ve rindi olması için okullarda öğrencilere yardımcı ol 
ıi kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

19. Devlet Kalkınma Plânlarında ve yıllık programlarda kesinlikle ifade edilen Tarım, Sağlık, Millî Savunma ve 
^er meslek okullarının Millî Eğitim. Bakanlığına devri işlemi maalesef: gerçekleştirilememiştir. Geçen yıllarda da tem 
laha tcsiıai çalışmaların yapılmasını temenni ederiz. 

20. Sanat enstitülerinden durumu müsait olanların, teknisyen okulu haline getirildiği bu. okulların kuruluş ve prog 
lışmalar yapıldığı, Plânda öngörüldüğü şekilde il kolcu Hardan mezun olup üst öğrenimine devanı edemiyen veya her h 
etmiş çocukları bir meslek sahibi yapmak amaeiyle ilkokuldan sonra pratik sanat okullarının açıldığı memnuniyetle ö 
kısa zamanda, büyük kütlelere hitabedecek bir seviyede gelişmesi için gayret sarf edilmesini temenni ederiz. 

21. Kız Teknik Öğretimin programlarında gerekli reform yapılarak kızlarımızın ve kadınlarımızın memleketimiz 
türel kalkınmasına büyük katkılar yapması yönlünden, yapılan verimli çalışmalar memnuniyet vericidir. 

Kız Enstitülerinin çevrede, yaygın ve örgün eğitim merkezi olarak ele alınması ve geliştirilmesinin, sosyal hayatımı 
müşahadc edilmiştir. Bu faaliyetlerin geniş ölçüde devam etmesini, halk tarafından daha çok rağbet gördüğünü nıü 
Sanat okullarının sayısının artırılmasını ve mevcutlarının kapasitelerinin genişletilmesini temenni ederiz. 

22. Verilen az ödeneklere rağmen sanayi içinde ve iş başında eğitim konusunda olumlu faaliyetler müşahadc edil 
nayimiz için önemi dikkate ahnarak, daha uygun şartlar içinde ve geniş ölçüde yürütülmesi maksadiyle tedbirler alın 

23. Mektupla öğretim az masraflı ve tesirli yaygın eğitini vasıtası olarak faydalı görülmektedir. Bu faaliyetlere 
edilimesini temenni ederiz. 

24. Tarihî eserlerin onarılması ve korunması eski eser kaçakçılığının önlenmesi için azama gayret sarf edildiği b 
çok tarihî eserin müzelere intikal ettirildiği müşahede edilmiştir. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 584 — 

Geçen yıl da temenni edildiği gibi bu konuda esaslı tedbirler getiren, «Eslki eserler kanun tasarısı» 
rısı» nın kısa zamanda kanunlaştırılmasını temenni ederiz. 

25. Güzel Sanatlar Akademisinin çalışmalarım düzenliyen senelerdir ihtiyacı hissedilen kanunun çı 
Teknik yüksek okulların daha verimli çalışmalarını sağlıyaeak olan Devlet mühendislik ve mimarb 
İktisadi ve ticari ilimler akademilerinin Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi dışında bağımsız bütçelerle ç 

memnuniyetle1 görülmüştür. 
1970 programında da öngörüldüğü üzere Atatürk ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin özerklikleri 

ni ederiz. 

26. Türk kültürünün, memleketimizin her köşesine yayılmasında ve her seviyede vatandaşa ulaşma 
(kütüphanesinin, 12 gezici kitaplık servisinin ve Millî Kütüphanenin, müspet faaliyetleri memnuniyet 

Bir milletin kitaplıklarında mevcut fen ve teknik sahadaki eserlerin oranı o milletin bu alanda ileril 
Bu bakımdan, geçen sene de temenni edildiği gabi kitaplıkların her seviyede vatandaşa hitabeden fe 

dıalı görmekteyiz. 
27. Kitaplık faaliyetlerinin gerek yaygın, gerek örgün eğitimde önemli rolü vardır. Binaenaleyh k 

eğitim görmüş personel olması gerekir. Lise derecesinde kütüphanecilik meslek okullarının açılması, bu 
yacafotır. 

Görmüş oldukları önemli hizmetleri dolayısiyle kütüphanelerde çalışan personele, eğitim ve öğretiml 
retmenlere tanınan bütün hakların tanınmasını temenni ederiz. 

28. Memleketimizin kültür hayatında önemli bir başlangıç olan ve Kalkınma Plânında üzerinde ön 
kitaplığının kurulması için hazırlıkların ilerlediği, ilk 19 eserin basılmış olduğu öğrenilmiştir. 

Plân hedeflerine zamanında ulaşılabilmesi için bu faaliyetlere hız verilmesini temenni ederiz. 

29. Devlet Kalkınana Plânında Türk kültürü ve özellikle Türk folkloruna verilen önemi dikkate a 
nün faydalı ve ümit verici gayretler içinde olduğu müşahede edilmiştir. Bu çalışmaların yaygın olara 

30. Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi tetkik edildiği zaman, süratle artan öğrenci, okul, öğretmen 
bütçe içinde hakiki payını alamadığı açıkça görülmektedir. 1970 programında da öngörüldüğü üzere k 
ve hüviyeti içinde ele alınabilmesi için Kültür Bakanlığının kuruluşunun gerçekleştirilmesini temenni ed 
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1969 - 1970 öğretim1 yılımda yeni kayıt ve toplam 

Yenil kayıt 
sayısı 

I - fköğretim 
1. İlkokullar 920 000 

II - Ortaöğretim 
2. Ortaokul (Gündüz, Akşam ve Y. Dil. Öğ. Yap. Okul.) 
3. Lise (Gün., Ak. ve Y. D. Öğ. Yapan okullar) 

III - Meslekî ve Teknik öğretim 
4. Öğretmen okulları 

I. Devre 
II. Devre 

5. imam - Hatip Okulları 
I. Devre 

II. Devre 
6. Teknisyen dkulları 
7. Sanat enstitüleri 
8. Pratik sanat okulları 
9. Ticareti Lise. (ıSek. Ok. Otelcilik Ok.) 

10. Kız enstitüleri 
11. Kız Orta 'Sa. okulları 

IV - Yüksek okullar 
12. Eğitim enstitüleri 
13. - Yüksek öğretmen okulu 
14. Meslekî ve Tek. Öğ. Ok. 
15. Devlet Müh. ve Mim. Aka. 
17. İkti. ve Tic. İlm. Aka. 
17. İst. Tatb. Oüzel Sa. Y. Ok. 
18. Yük. tekniker okulları 

266 777 
81 764 

16 867 
3 876 
12 867 
15 163 
1 303 
2 160 
X 340 
16 621 
2 809 
8 864 
3 990 
8 400 

1 790 
431 
520 
986 

5 100 
71 

2 263 

Toplam 1 373 962 

öğrenci sayısı 

Top. öğrenci Öğretme 
sayısı sayısı 

5 002 000 130 7 

709 039? 
211 046^ 19 0 

62 686] 
13 0221 2 2 
49 664] 
44 227] 
'38 6181 1. 2 
5 609] 
1 340 

41 286? 
2 809 \ 
23 301 2 6 
10 190 1 0 
20 460 a 6 

1 8 
5 704 5 
2 640 
2 160 2 
3 575 1 
'26 880 1 

279 
2 706 1 

6 279 241 162 2 
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1969 - 1970 öğretim yılında yeni açılan okullar ve toplam okul say 

Okulun adı Yeni açılan okul sayısı 

1. İlkokul 

2. Yatılı !bölge okulu 

3. özlel öğretim, okulları 
4. Yetiştirme yurtları 
5. Ortaokul 
6. Lise 

Meslekî ve teknik okulları 
7. İlköğretmen okulu 
8. İmam - katip okulu 
9. Teknisyen okulu 

10. Sanat enstitüsü 

Pratik sanat okulu 
Ticaret lisesi (sekreterlik, otelcilik okulu) 
Kız) enstitüleri 
Kız, orta sanat okulu 
Akşaim kız sanat okulu 
Gezici kadın kursu 
Gezici köy1 ve ilçe kursu 

Yüksek okullar : 
18. Eğitim enstitüsü 

Yüksek öğretmen okulu 
Meslekî voi teknik yüksek öğretmen okulu 

(Kız - Erkek Tic, Turizm) 
Devlet Müh. ve Mim. Akademisi 
İktisadi ve Tic. İlimler Akademisi 
Yüksek İslâm enstitüleri 

lıl. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

1 549 

13 Yat. Böl. Ok. İnşaatı devam 
ediyor 

— • 

— 
246 

64 

3 
2 

32 
(40 Meslek Şubesi) 

9 
(27 meslek şubesi) 

6 
5 
3 
8 

30 
350 

10 

Genel toplam 2 332 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1970 y 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira L 

toplamı 
ıira 

12 000 

Hükümete, e Menen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 

11.440 

12.110 
12.111 

12.112 

12.113 
12.150 

12.151 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka
demiler aylıkları 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi aylıkları 
Dış kuruluşlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapüacak öde
meler 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

12 000 

toplamı 
ıira 

12 000 

12 000 

12 000 

11.440 

12.110 
12.111 

12.112 

12.113 
12.150 

12.151 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka
demiler aylıkları 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi aylıkları 
Dış kuruluşlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapüacak öde
meler 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

12 000 

1 989 672 814 

12 000 

12.000 

11.440 

12.110 
12.111 

12.112 

12.113 
12.150 

12.151 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka
demiler aylıkları 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi aylıkları 
Dış kuruluşlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapüacak öde
meler 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

1391 084 505 

1 989 672 814 2 

1 418 633 773 

088 619 630 

11.440 

12.110 
12.111 

12.112 

12.113 
12.150 

12.151 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka
demiler aylıkları 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi aylıkları 
Dış kuruluşlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapüacak öde
meler 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

1391 084 505 

2 

1 418 633 773 

11.440 

12.110 
12.111 

12.112 

12.113 
12.150 

12.151 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka
demiler aylıkları 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi aylıkları 
Dış kuruluşlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapüacak öde
meler 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

54 6G5 951 

1 322 543 183 

12 585 878 
1 289 491 

1 

1 

54 665 951 

1 350 092 451 

12 585 878 
1 289 491 

1 

1 
(Devlet Tiyatrosu ve Operasına ödenecek
tir.) 

ÜCRETLER Kesim toplamı 109 281 581 

12.211 
12.212 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Okul ve kurumlar hizmetliler ücreti 

3 519 230 
87 702 217 

109 007 378 

3 519 230 
87 702 217 
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12.213 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi hizmetliler ücreti 

12.214 Dış kuruluşlar hizmetliler ücreti 
12.215 Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetliler üc

reti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 96 491 507) 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Gençlik ve Spor Bakanlığı geçici hizmet

liler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

3 014 871) 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.270 Teknik personel ve mütehassıs eleman üc

reti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

4 148 063 4 400 000 
399 000 451 290 

418 770 

2 543 271 

309 600 

8 763 200 
275 000 

377 000 
1 255 000 

128 587 237 

19 750 000 
2 500 000 
300 000 

8 750 000 
1 250 000 

2 543 271 

309 600 

162 000 

6 651 000 
200 000 

400 000 
2 250 000 

158 845 000 

20 000 000 
2 250 000 
270 000 

10 000 000 
1 125 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 95 912 237 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 125 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 133 272 526 

12.411 Fazla çalışma ücreti 2 117 000 
0 İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 

fazla çalışma ücreti 1 500 000 
12.413 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi

leri fazla çalışma ücreti 1 570 275 
1.2.414 Gençlik ve Spor Bakanlığı fazla çalışma 

ücreti 
(Fazla çalışma ücreti toplamı : 3 050 000) 

12.420 Huzur ücreti 1 
12.430 Konferans ücreti 900 000 
12.440 625 sayılı Kanun gereğince verilecek üc

retler 28 250 
DERS ÜCRETİ 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve 
asistanları ücreti 76 703 000 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile 
mektupla öğretim merkezi öğretmenleri
nin ders, egzersiz, şeflik ve asistanları üc
retleri 45 000 000 

12.443 Her dereceli güzel sanatlar okul ve aka
demileri ders ve asistanları ücreti ' 264 000 

12.444 Askerlik ders ücreti 2 650 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

125 000 000 

200 000 

155 103 251 

1 500 000 

1 400 000 

150 000 

1 
1 000 000 

28 250 

100 000 000 

47 500 000 

400 000 
2 700 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

12.445 Halk eğitimi kurslar] ders ücreti 
12.446 Kanunları gereğince açılacak kurs ve sı

nıflarda çalıştırılacaklara verilecek ders 
ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 151 015 000) 

12.450 İnceleme ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

EK GÖREV TAZMİNATI 
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 
12.513 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade

mileri ek görev tazminat] 
(Ek görev tazminatı toplamı : 45 268 177) 

12.520 Kasa tazminatı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLECEK DİĞER TAZMİNATLAR 

0 İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
üye ve yardımcıları tazminatı 

12.592 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yar
dımcıları tazminatı ile 224 sayılı Kanım 
gereğince verilecek tazminatlar 

12.593 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri üye ve yardımcıları tazminatı 

— 590 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

1 500 000 15 000 

i 000 000 400 000 

40 000 10 000 
51 515 457 61 304 177 

44 954 037 44 954 037 

223 500 77 140 

237 000 

35 000 36 000 

523 200 

779 720 10 000 000 

3 500 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.594 Devlet Güzel Sanatlar akadeınileıd üye ve 
yardımcıları tazminatı 
(Özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminatlar toplamı : 16 000 000) 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

12.731 

12.732 

12.733 

ÖZEL KANUNLARİ GUREGİNCE VE
RİLEN DİĞER ÖDENEKLER 
443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilk
okul öğretmenleri ödeneği 
535 sayılı Kanun gereğince Atatürk Üni
versitesi ve Karadeniz Teknik Üniversi
tesi öğretim üyelerinin mahrumiyet öde
neği 
777 sayılı Kanun gereğince verilecek do
natım ödeneği 
(Özel kanunları gereğince verilen diğer 
ödenekler toplamı : 162 000 000) 

YOLLUKLAR 

12.811 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 

50 000 

Kesim toplamı 147 608 400 

8 400 

34 000 000 

7 600 000 

6 000 000 

Kesim toplamı 28 263 108 

0 887 500 

1970 
Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

2 500 000 

40 000 

162 016 800 

16 800 

150 000 000 

7 000 000 

5 000 000 

23 669 251 

6 000 000 
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12.812 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi geçici görev yolluğu 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Gençlik ve Spor Bakanlığı geçici görev 

yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi, araştırma ve inceleme 
yolluğu 

12.834 Kurs yolluğu 
12.835 DeVlet Mühendislik ve Mimarlık akademi

leri araştırma ve inceleme yolluğu 
12.836 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi araştır

ma ve inceleme yolluğu 

DÎĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri1 geçici gö

rev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 19 464 251) 

— 592 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

10 925 000 

9 500 
4 750 

104 500 
2 204 000 

100 000 
1 187 500 850 000 

61 750 40 000 

224 200 
50 000 
200 000 

11 000 000 

1 
1 750 

75 000 
1 250 000 

30 000 

7 500 

950 000 800 000 

22 325 30 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yol
luğu 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.857 Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt dışı geçici' 

görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Atatürk Üniversitesi' ve Karedeniz Tek

nik Üniversitesi yurt dışı araştırma ve in
celeme yolluğu 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi yurt dışı staj ve öğrenim 
yolluğu 

12.876 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi yurt dışı kongre ve kon
ferans yolluğu 

12.877 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri yurt dışı araştırma ve inceleme yol
luğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 3-235 000) 

142 500 
437 000 

95 000 
76 000 

4 504 083 
285 000 

47 500 
95 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

100 000 
300 000 

80 000 
50 000 

100 000 

2 000 000 
200 000 

50 000 
30 000 

200 000 

75 000 

50 000 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 

YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 
13.141 Yayın giderleri 
13.142 Bakanlık Kütüphanesi giderleri 
13.143 OECD ile müştereken tercüme ettirilecek 

fen ve teknik kitapların baskı ve tercüme 
giderleri 

13.144 Bin temel eserin basılması ile ilgili gider
ler 
(Yayın alımları ve giderleri toplamı : 

8 030 000) 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

— 594 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

9 100 492 

161 500 
441 750 
76 000 

8 075 000 
14 250 

95 000 

11 311 190 

9 387 000 

200 000 
550 000 
326 000 

5 500 000 
10 000 

20 000 

2 500 000 

125 000 
150 000 
6 000 

142 500 
84 992 
9 500 

346 750 334 750 

57 000 57 000 
42 750 42 750 
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14.000 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri1 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri' 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

152 000 
9 500 
85 500 

1 206 500 

712 500 
475 000 
19 000 

35 435 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

140 000 
9 500 
85 500 

1 269 000 

750 000 
500 000 
19 000 

37 028 

10 735 12 328 

24 700 24 700 

622 013 

87 678 695 

1 000 000 

83 197 708 87 678 695 83 197 708 

4 750 4 750 
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GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Yüksek okullar burs giderleri 
14.522 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul

ları burs giderleri 
14.523 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve 

teknik okullar burs giderleri 
0 İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 

burs giderleri 
14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs gi

derleri 
14.526 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi

leri burs giderleri 
(Burs giderleri toplamı : 15 550 650) 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri' 

— 596 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

ŜlL 
1 

87 483 088 

14 954 900 

3 040 000 

4 108 940 

7 243 750 

137 940 

104 500 

82 999 651 

9 000 000 

3 040 000 

4 180 000 

7 784 250 

220 000 

326 400 

26 564 284 22 500 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atatürk Üniversitesi araştırma ve incele
me giderleri 1 187 500 

14.542 Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma 
ve inceleme giderleri 399 000 

14.543 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri araştırma ve inceleme giderleri 

14.544 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi araştır
ma ve inceleme giderleri 130 625 

14.545 Balıkçılık araştırma ve inceleme giderleri 142 500 
14.546 Plânlama ve Araştırma Dairesi araştırma 

ve inceleme giderleri 142 500 
14.547 Millî Folklor Enstitüsü araştırma ve ince

leme giderleri 190 000 
14.548 Meslek analizi, sörvey çalışmaları ve da

nışma kurulları araştırma ve inceleme gi
derleri 

14.549 Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendir
me ile ilgili araştırma ve inceleme gider
leri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

3 429 000) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 893 000 
14.559 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğre

tim ve eğitim giderleri 396 687 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 250 000 

399 000 

100 000 

25 000 
75 000 

50 000 

50 000 

700 000 

30 000 

750 000 

400 000 
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BESLENME GİDERLERİ 
14.561 Büro giderleri 
14.562 Ulaştırma giderleri 
14.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.564 Kira bedeli 
14.566 Malzeme alım ve giderleri 
14.567 Yiyecek alım ve giderleri 
14.568 Dünya gıda programından alınacak besin 

maddelerinin taşıma, depolama ve verilecek 
buğdayın un haline getirilmesi ile ilgili 
giderler 

14.569 Diğer alımlar ve giderleri 
(Beslenme giderleri toplamı : 8 575 001) 

ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARINI 
DEĞERLENDİRME GİDERLERİ 

14.571 Büro giderleri 
14.572 Ulaştırma giderleri 
14.573 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.574 Kira bedeli 
14.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.576 Malzeme alım ve giderleri 
14.577 Yiyecek alım ve giderleri 
14.579 Diğer alımlar ve giderleri 

(öğrencilerin boş zamanlarını değerlen
dirme giderleri toplamı : 245 000) 

— 598 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

76 000 50 000 
2 374 999 2 375 000 

80 750 60 000 
95 000 100 000 
123 500 80 000 
522 500 400 000 

1 1 
47 500 10 000 

19 000 50 000 
1 900 3 000 
9 500 10 000 
23 750 23 750 
9 500 25 000 
66 500 100 000 
23 750 23 750 
9 500 9 500 
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Bölüm Madde 

14.592 
14.594 
14.595 
14.597 
14.598 

14.951 
14.952 
14.954 
14.955 
14.959 

14.961 
14.962 
14.964 
14.965 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER EĞITIM GIDERLERI 
Halk eğitimi1 giderleri 
Kanıp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
Özel eğitim giderleri 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gi
derleri1 

(Diğer eğitim giderleri toplamı: 28 800 000) 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASMAYAZI VE RESİMLERİ DERLE
ME MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Derleme Müdürlüğü giderleri toplamı : 

49 395) 

RESİM - HEYKEL GALERİLERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 900 000 
304 000 
143 687 
356 250 

21 659 375 

190 855 

8 170 
6 270 
28 500 

855 
1 900 

20 900 
6 650 

92 910 
3 990 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 900 000 
1 500 000 
1 000 000 

400 000 

24 000 000 

193 305 

8 170 
6 270 
32 200 

855 
1 900 

20 900 
6 650 

92 910 
3 990 
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14.966 Malzeme alım ve giderleri 
14.969 Diğer alımlar ve giderleri 

(Resim - heykel galerileri giderleri top
lamı : 143 910) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ Kesim toplamı 

YATILI BÖLGE OKULLARI GİDER
LERİ 

15.211 Büro giderleri 
15.212 Ulaştırma giderleri 
15.213 Taşıt işletme ve onarma 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 alımlar ve giderleri 

(Yatılı Bölge okulları giderleri toplamı : 
33 374 555) 

ORTAOKULLARLA, LİSELER, KOLEJ
LER VE İMAM - HATİP OKULLARI 
GİDERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri' 

— 600 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

15 960 15 960 
4 750 3 500 

276 043 737 

227 295 832 234 084 353 

7 077 500 8 900 000 
47 500 97 500 
139 555 189 555 

6 584 640 6 937 500 
1 132 125 1 000 000 
17 696 315 17 797 500 

209 000 150 000 
427 500 350 000 

15 860 250 20 076 000 
1 621 222 1 750 000 

52 250 52 250 



JO — Millî Eğitim Bakanlığı — 601 — 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.224 Kira bedeli 813 295 
15.225 Giyim - kuşam alım ve giderleri 2 546 000 
15.226 Malzeme a'lım ve giderleri 3 126 403 
15.227 Yiyecek alım ve giderleri 4 427 000 
15.228 Okul kütüphanesi giderleri 354 350 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 285 000 

(Ortaokullarla, liseler, kolejler ve imam -
hatip okulları giderleri toplamı : 

32 330 550) 

İLKÖĞRETMEN OKULLARI GİDER
LERİ 

15.231 Büro giderleri 
15.232 Ulaştırma giderleri 
15.233 Taşıt İşletme ve onarma giderleri 
15.234 Kira bedeli 
15.235 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.236 Malzeme alım ve giderleri 
15.237 Yiyecek alım ve giderleri 
15.238 Okul kütüphanesi giderleri 
15.239 Diğer alımlar ve giderleri 

(İlköğretmen okulları giderleri toplamı : 
81 425 300) 

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI İLE 
EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK 
İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 

15.241 Büro giderleri 3 879 629 
15.242 Ulaştırma giderleri 71 250 

6 555 000 
190 000 
322 050 
152 000 
748 375 

3 396 250 
>2 953 000 

48 070 
1 577 000 

17 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

900 000 
2 620 400 
2 650 000 
4 454 400 
300 000 
250 000 

7 000 000 
190 000 
322 050 
200 000 

18 473 250 
2 800 000 
53 980 000 

40 000 
1 400 000 

4 250 000 
81 250 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

15.243 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.244 Kira bedeli 
15.245 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.246 Malzeme alım ve giderleri 
15.247 Yiyecek alım ve giderleri 
15.248 Okul kütüphanesi giderleri 
15.249 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek öğretmen okulları ile eğitim ens
titüleri1 ve Yüksek İslâm enstitüleri gider
leri toplamı : 23 155 100) 

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDE
Kİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR 
GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.254 Kira bedeli 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.258 Temrinlik malzeme alım ve giderleri 
15.259 Diğer alımlar ve giderleri 

(Ortaokul ve lise seviyesindeki Teknik 
ve meslekî okullar giderleri toplamı : 

40 489 050) 

— 602 — 

1969 ödeneği Hükümetç 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

76 285 75 000 
95 000 260 000 

4 027 715 4 240 300 
1 415 025 1 200 000 
II 488 635 11 573 550 

109 725 100 000 
1 520 000 1 375 000 

H 816 575 12 500 000 
950 000 850 000 
261 250 235 000 

1 717 600 2 017 600 
3 053 134 3 185 850 
2 612 500 2 750 000 
5 262 240 5 295 600 
9 405 000 9 405 000 
5 652 500 5 000 000 



Millî Eğitim Bakanlığı — 603 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK 
OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERİ 

15.261 Büro giderleri 720 020 
15.262 Ulaştırma giderleri 51 300 
15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri 23 750 
15.264 Kira bedeli 285 000 
15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri 163 875 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 367 840 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 513 000 
15.268 Okul kütüphanesi giderleri 346 750 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 668 856 

(Güzel sanatlar okul, yüksek okul ve aka
demileri giderleri toplamı : 3 169 340) 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKA
DEMİLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Malzeme alım ve giderleri 
Okul kütüphanesi giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMAR
LIK AKADEMİLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 

0 
0 
0 
0 
0 
.0 
0 

15.271 
15.272 
15.273 

1 336 650 
66 500 
6 441 

166 250 
130 269 
95 006 
255 260 

1 400 000 
37 000 
9 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Maddfe Bölüm toplamı 
Lira Lira 

800 000 
50 000 
15 000 

324 000 
]72 500 
367 840 
540 000 
300 000 
600 000 

1 400 000 
35 000 
9 000 



Milli Eğitim Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

15.274 Kira bedeli 
15.275 Griyim. - kuşam, abm ve giderleri 
15.276 Malzeme alım ve giderleri 
15.277 Okul kütüphanesi giderleri 
15.278 Temrinlik malzeme alım ve giderleri 
15.279 Diğer alımlar ve giderleri 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri giderleri toplamı : 2 430 000) 

YÜKSEK TEKNİK VE TEKNİK ÖĞ
RETMEN OKULLARI GİDERLERİ 

15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.283 Taşıt işletme ve onarma giderleri1 

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 giderleri 
15.289 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları giderleri toplamı : 11 173 958) 

MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.293 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

0 Kira bedeli 

— 604 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

18 000 
500 000 

68 000 
243 500 

200 000 
18 000 

450 000 
50 000 
68 000 
200 000 

2 257 500 2 750 000 
105 500 125 000 
10 000 10 000 
459 458 459 458 

1 471 125 1 464 500 
1 400 000 1 250 000 
4 304 925 4 185 000 
454 500 450 000 
516 500 480 000 

2 375 2 000 
4 275 2 000 
23 750 15 000 
19 380 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

19 950 
o 500 
9 120 

15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.298 Kitaplık giderleri 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî Folklor Enstitüsü giderleri toplamı: 
36 500) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ OR
KESTRASI GİDERLERİ 

15.311 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 alımlar ve giderleri 

(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gi
derleri toplamı : 772 350) 

DEVLET TİYATROSU, DEVLET OPE
RA VE BALESİ GİDERLERİ 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri 10 392 887 
15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri 12 699 152 

(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesi giderleri toplamı : 48 092 039) 
(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Bale
sine ödenecektir.) 

38 563 524 

232 750 
19 000 
61 750 
43 320 
151 525 
38 000 
243 627 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

10 000 
5 000 
2 500 

35 879 931 

232 750 
19 000 
71 750 
98 850 
125 000 
25 000 
200 000 

10 392 887 
12 699 152 
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Bölüm. Madde 

15.376 
15.378 
15.379 

15.381 
15.382 
15.383 
15.384 
15.385 
15.386 
15.388 

15.389 

15,391 
15.392 
15.393 
15.394 
15.395 
15.396 
15.397 
15.399 

Ödeneğia çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Malzeme alım ve giderleri 
Yem alım ve giderleri 
Di'ğer alımlar ve giderleri 
(Kitaplıklar giderleri toplamı : 2 281 000) 
ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Müzelik eser alımı ile eski eser ihbariye 
ve ikramiyeleri giderleri' 
Diğer alımlar ve giderleri! 
(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 

5 776 800) 

SAĞIR, DİLSİZ, KÖRLER VE ÖZEL 
EĞİTİM OKULLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - knşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Sağır, dilsiz, körler ve özel eğitim okul
ları giderleri toplamı : 3 925 042) 

546 250 
19 000 
156 750 

1 866 750 
142 500 
130 625 
16 625 
403 750 
95 000 

931 000 
2 731 250 

473 290 
33 250 
57 000 
8 550 

718 295 
360 192 

2 017 278 
190 000 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

460 000 
15 000 
140 000 

1 100 000 
100 000 
125 000 
21 800 
350 000 
80 000 

1 250 000 
1 250 000 

500 000 
20 000 
80 000 
9 000 

749 950 
360 192 
055 900 
150 000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 
BÜROSU GİDERLERİ 

15.451 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırma giderleri 
15.453 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.454 Kira bedeli 
15.455 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.456 Malzeme alım ve giderleri 
15.458 Bütçe, plân, metot ve organizasyon, araş

tırmaları, proje, dokümantasyon ve yayın 
giderleri 

15.459 Diğer alımlar ve giderleri 
(Araştırma ve Değerlendirme Müdürlüğü 
giderleri toplamı : 977 875) 

BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ HA
ZIRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ 

15.461 Büro giderleri 
15.462 Ulaştırma giderleri 
15.466 Malzeme alım. ve giderleri 
15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderler 
15.469 Diğer alımlar ve giderleri 

(Basılı eğitim malzemeleri hazırlama mer
kezi giderleri toplamı : 1 119 750) 

— 608 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

7 472 976 3 747 875 

285 000 150 000 
26 125 26 125 
20 900 12 000 
332 500 415 000 
4 750 4 750 
88 825 350 000 

47 500 5 000 
19 000 15 000 

90 250 75 000 
28 500 25 000 

4 750 4 750 
4 457 676 1 000 000 

95 000 15 000 
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Mndde Ödeneğin çeşidi 

KANDİLLİ RASATHANESİ GİDERLERİ 
15.471 Büro giderleri 
15.472 Ulaştırma giderleri 
15.473 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.474 Kira bedeli 
15.475 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.476 Malzeme alım ve giderleri 
15.479 Diğer alımlar ve giderleri 

(Kandilli Rasathanesi giderleri toplamı : 
815 500) 

EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ 
15.481 Büro giderleri 
15.482 Ulaştırma giderleri 
15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.486 Malzeme alım ve giderleri 
15.488 Mektupla öğretim, plân araştırma ve de

ğerlendirme ile ilgili giderler 
15.489 Diğer alımlar ve giderleri 

(Eğitim birimi giderleri toplamı: 211 000) 

PLÂNLAMA VE ARAŞTİRMA DAİRE
Sİ GİDERLERİ 

15.491 Büro giderleri 
15.492 Ulaştırma giderleri 
15.493 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.494 Kira bedeli 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

142 500 150 000 
14 250 12 500 
20 900 18 000 
10 450 15 000 
21 850 20 000 
332 500 300 000 
332 500 300 000 

19 000 
28 500 
9 500 
28 500 

90 000 
9 500 

76 000 
4 750 
9 500 

6.17 500 

10 000 
20 000 
6 000 
20 000 

150 000 
5 000 

50 000 
4 750 
9 500 

500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

.1.5.495 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.496 Malzeme alım ve giderleri 
15.499 Diğer alımlar ve giderleri 

(Plânlama ve Araştırma Dairesi giderleri 
toplamı : 623 750) 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜL
TESİ HASTANESİ GİDERLERİ 

15.531 Büro gi'derleri 
15.535 Griyim - kuşam alım ve giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 
15.537 Yiyecek alım ve giderleri 
15.539 Diğer alımlar ve giderleri 

(Atatürk Üniversitesi' Tıp Fakültesi Has
tanesi giderleri toplamı : 1 072 500) 

PREVANTORYUM - SANATORYUM 
GİDERLERİ 

15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 
15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.545 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 
15.549 Diğer alımlar ve giderler 

(Prevantoryum - sanatoryum giderleri top
lamı : 1 659 500) 

— 610 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 750 
95 000 
4 750 

Hükümetçe i 
Madde Böl 
Lira 

4 750 
50 000 
4 750 

2 372 825 

9 500 
47 500 
570 000 
90 250 
47 500 

2 732 000 

50 000 
75 000 
750 000 
150 000 
47 500 

57 000 
9 500 
19 000 
42 750 
332 500 
725 800 
421 525 

80 000 
10 000 
20 000 
45 000 
350 000 
725 800 
m 7Q0 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

YABANCI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ 
MÜFETTİŞLİKLERİ GİDERLERİ 

15.851 Büro giderleri 
15.852 Ulaştırma giderleri 
15.854 Kira bedeli 
15.857 Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri 

ziyafet giderleri 
15 859 Diğer alımlar ve giderleri 

YABANCI MEMLEKETLERDEKİ KÜL
TÜR MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.861 Büro giderleri 
15.862 Ulaştırma giderleri 
15.864 Kira bedeli 
15.867 Ziyafet giderleri 
15.869 Diğer alımlar ve giderleri 

338 580 

61 180 
54 720 
178 600 

44 080 

436 100 

25 000 
10 000 
50 000 
7 500 
5 000 

60 000 
60 000 

178 600 

20 000 
20 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 78 828 435 76 762 62 
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Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARA
DENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LÂ-
BORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri' 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Karadeniz Teknik ve Atatürk Üniversite

leri temsil giderleri 

612 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

2 280 000 

95 000 
2 137 500 

47 500 

152 000 
95 000 

6 859 760 

23 750 
47 500 

6 788 510 

2 280 000 

95 000 
2 137 500 

47 500 

80 000 
60 000 

6 510 000 

5 000 
5 000 

6 500 000 

247 000 140 000 

104 500 125 000 

38 000 6,3, 000 

L9, 00Q 19 00Q 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.713 Devlet Güzel' Sanatlar Akademisi temsil 
giderleri 

16.714 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları temsil giderleri 

16.715 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri1 temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 10 662 800 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23 750 

23 750 

16.810 Bina onarımı 9 500 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı .1 162 800 

YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL GİDER
LERİ Kesim toplamı 58 674 375 

16.910 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari gi
derleri 47 276 750 
(Orta - Doğu Teknik üniversitesine ödene
cektir.) 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDER
LERİ 

16.921 Büro giderleri 5 225 000 
16.922 Ulaştırma giderleri 73 625 
16.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 332 500 
16.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 118 750 
16.926 Malzeme alım ve giderleri 2 850 000 
16.929 Diğer alımlar ve giderleri 475 000 

(Atatürk Üniversitesi giderleri toplamı : 
9 574 875) 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

5 000 

19-000 

19 000 

9 250 000 

8 500 000 
750 000 

58 457 625 

47 500 000 

5 225 000 
73 625 

332 500 
118 750 

2 350 000 
475 000 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

EĞÎTÎM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Eğitim araçları teknik işbirliği etüt ve 
proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

0 Öğretmen okulları etüt ve proje giderleri 
21.814 Yayımlar ve basılı eğitim malzemeleri 

etüt ve proje giderleri' 
(Bin temel eserin basılması ile ilgili gi
derler için kullanılacaktır.) 

0 Atatürk Üniversitesi etüt ve proje gider
leri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

ESKİ ESERLER VE MÜZELER 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

5 000 

13 750 000 

12 750 000 
850 000 

5 000 

80 490 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

500 000 

6 000 000 

400 000 

16 350 000 

15 350 000 
850 000 

6 900 000 

6 900 000 

296 108 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

22.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

İLKOKULLAR VE BÖLGE YATILI 
OKULLARI 

0 222 sayılı Kanun gereğince İlköğretim ku
rumlarının yapım, donatım, büyük onarım 
ve kamulaştırma giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.841 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
ORTAOKUL, LİSE VE KOLEJLER 

22.821 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Ortaokul, lise ve kolejler yapı, tesis ve bü

yük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesini'n 22.831 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
HER DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARI 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Her dereceli öğretmen okulları yapı, tesis 

ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.851 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

HER DERECELİ MESLEKÎ VE TEK
NİK OKULLAR 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.842 Teknik personel ücretleri 

— 616 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

150 000 150 000 
m 740 000 279 758 000 

117 050 000 

7 000 000 8 000 000 

90 100 000 

3 500 000 2 750 000 

545 000 

7 200 000 9 100 000 
1 150 000 650 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22 #43 Teknik personel geçici'görev yolluğu i 50 000 
0 Meslekî ve teknik okullar yapı, tesis ve bü

yük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığının bütçesinin 
22.834 ncü maddesine aktarılacaktır.) 
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI MÜESSESELER 

0 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 2 000 000 
0 Güzel sanatlar yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.837 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

DÎN EĞÎTÎMÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.861 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 000 000 

0 Din eğitimi yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.817 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
PLÂNLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 

0 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacaktır.) 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 440 000 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.914 
ncü maddesine aktarılacaktır.) 

150 000 

4 510 000 

3 300 000 

500 000 

500 000 

1 400 000 

1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.871 Yapı, tesis ve büyük onarıra giderleri 
0 Millî Kütüphane yapı, tesis ve büyük ona

rını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır. ) 

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.892 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
YÜKSEK ÖĞRETİM 

22.891 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi1 yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri 
(Orta - Doğu1 Teknik Üniversitesine öde
necektir.) 

KANDİLLİ RASATHANESİ 
22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.821 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

0 Karadeniz Teknik Üniversitesi yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.872 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

— 613 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümete;e 
Madde B 

Lira 

600 000 700 000 

.1.00 000 

2 163 000 

42 500 000 33 210 000 

200 000 1 430 000 

1 300 000 

1 300 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HALK EĞİTİMİ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.812 Taşıt alımları 

ORTAOKUL, LİSE VE KOLEJLER 
23.821 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.822 Taşıt alımları 

HER DERECELI ÖĞRETMEN OKUL-
LARI 

23.831 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

HER DERECELİ MESLEKÎ VE TEKNİK 
OKULLAR 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.842 Taşıt alımları 
23.843 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAYIMLAR VE BASILI EĞlTlM MAL
ZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

— 619 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

103 590 000 

103 590 000 119 084 000 

1 000 000 
500 000 

25 000 000 
245 000 

800 000 
300 000 

26 500 000 
1 077 000 

119 084 000 

1 500 000 5 000 000 
2 000 000 

48 505 000 73 820 000 -
980 000 990 000 
70 000 90 000 

2 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİN EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
23.861 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.871 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.872 Taşıt alımları 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
23.881 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.882 Taşıt alımları 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
23.885 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.886 Taşıt alımları 

KANDİLLİ RASATHANESİ 
23.891 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları 

İLKOKULLAR VE YATILI BÖLGE 
OKULLARI 

23.895 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

23.896 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

— 620 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 

Lira Lira Lira 

2 000 000 
300 000 

500 000 
300 000 

o 000 000 
70 000 

2 000 000 1 000 000 

500 000 500 000 
600 000 

1 400 000 
240 000 

1 000 000 
240 000 

2 400 000 

1 500 000 2 007 000 

40 000 
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Holüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.897 Makina, teçhizat alımları ve. büyük ona
rımları 
BEDEN EĞİTİMİ VE İZCİLİK MÜ
DÜRLÜĞÜ 

0 Taşıt alımları 
MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ 

23.899 Taşıt alımları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

770 000 

250 000 

5 000 

80 490 000 

103 590 000 

1 600 000 

80 000 

6 900 00 

29G 108.00 

119 084 00 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 184 085 000 422 092 00 



Milli Eğitim Bakanlığı 

Madde 

— 622 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

/ - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

O Sağır, dilsiz ve körler okulu sermayesine 
31.422 3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî 

ve teknik öğretim okulları döner sermaye
sine 

31.423 İlk öğretmen okulları döner sermayesine 
31.424 Devlet kitapları döner sermayesi'nc 
31.425 6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uya

rınca Atatürk Üniversitesi döner serma
yelerine 

31.426 336 sayılı Kanunun 5 nei maddesi uya
rınca Karadeniz Teknik Üniversitesi döner 
sermayesine 

31.427 11.84 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi ge
reğince Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademileri döner sermayesine 

31.428 1172 sayılı Kanun gereğince Güzel Sanat
lar Akademisi1 döner sermayesine 

1 525 002 

25 000 

250 000 
L 
1 

200 000 

50 000 

1 525 002 

4 340 001 

1 250 000 
40 000 

1 

2 200 000 

50 000 

400 000 

400 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

34.220 Meslekî eğitim merkezine yardım olmak 
üzere 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine) 

34.240 Fen öğretimini geliştirme projesi1 için Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
muna 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.610 İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Mer

kez Bankasındaki ÇARE nin fon hesabına 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

34.725 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna 

— 623 — 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

22 500 000 32 150 00 

22 500 000 32 150 000 

4 400 167 4 400 i 3 

1 30C 000 1 300 000 

1 000 000 1 000 000 

300 000 300 000 

1 500 000 x 1 500 000 

1 600 167 1 600 167 

1 289 417 1 289 417 
310 750 310 750 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

•35.641 Güzel sanatlar alanında üstün başarı gös
terenlere teşvik ödülü 

35.642 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul Öğret
menleri Sosyal Yardım Sandığına 

35.643 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri öğrenci kantinine yardım 

35.044 Güzel Sanatlar Akademisi öğrenci kanti
nine yardım 

35.648 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğrenci kantinine yardım 

35.649 Yüksek teknik okulları öğrenci kantinine 
yardım 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.711 Bakanlık Memur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (öğle yemekleri için) 

35.712 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Öğle yemekleri için) 

— 624 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

23 587 725 

595 000 620 000 

10 000 1.0 000 

100 000 . 1 0 0 000 

40 000 40 000 

25 000 

400 000 400 000 

45 000 45 000 

22 992 725 19 139 500 

178 225 300 000 

62 500 62 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

35.720 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğ
rencilerine ilâç ve tedavi ve para yardımı 

35.730 Prevantoryum - sanatoryum pansiyonuna 
yardım 

35.740 Memleket içi bilim ve meslek kurumları 
ile gençlik teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 

35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanun gereğince birliklere ya
pılacak yardımlar 

35.770 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerin
den indirmeler karşılığı 

35.820 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri 
teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki öde
neğin derneklere dağıtımı Başbakan ve il
gili bakan tarafından müştereken yapılır.) 

35.830 Malazgirt Savaşını kutlama törenleri ha
zırlıklarının gerektirdiği her türlü gider
ler 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşekkülleri geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

— 625 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

107 000 107 000 

75 000 100 000 

120 000 120 000 

16'000 000 12 000 000 
200 000 200 000 

6 250 000 6 250 000 

400 000 400 00 

400 000 400 000 

50 000 
400 000 350 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 626 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

1 525 002 

22 500 000 
4 400 167 

23 587 725 
400 000 

52 412 894 
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Cû 
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Rapor 

Bayındırlık Eakanlığı 1970 malî yılı Bütçe tasarısı baklanda rapor 

GİRİŞ : 
1970 malî yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçe tasarısı; zaman ve imkân ölçüsünde incelenmiş, durum 

i ek yüksek komisyonun tetkiklerine arz edilmiştir. 
Bütçe raporları hakkındaki muhtıranın genel esaslarına uygun olarak Bayındırlık Bakanlığının mezk 
A) Kuruluş ve görevleri, hizmetlerinin nit^bği ve gerçekleştirme imkânları. 
B) Hizmetlilerin gelişmesi ve ileriki yıllara ait program ve tasavvurlar. 
C) Kalkınma plânında yer alan yatırımların seyri ve bugünkü durumu ve transferler. 
D) 1969 malî yılı Bütçe uygulaması. 
E) 1970 malî yılı Bütçe teklif ve hedefleri ve 
F) Dilek ve genel düşünceler 

den ibaret altı bölümde ele alınmıştır. • 

A) Kumlhış ve görevleri, hizmetlerinin niteliği ve gerçekleştirilme imkânları : 
1. Kuruluş ve görevleri hizmetlerinin niteliği : 
3011 sayılı Nafia Vekâleti Teşkilât ve vazifehiine dair kanun ve 5539 ve 5307 sayılı kanunlarla, B 

bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet kapsamı; yurdun tüm ulaştırma faaliyetlerinin ali yap 
ları, limanlar, barınaklar, hava meydanları ve limanları, Akar - Yakıt tesisleri ile Devlet ve diğer ka 
\e mülhak bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelerce yaptırılacak binalarla ilgili büyük proje ve ke 
kullanılacak tüzük, yönetmelik şartlaşmaların tanzimi olarak belirtilebilir. Bu hizmetlerin niteliği, kalkı 
dağıtılmış olarak, ekonomik ve sosyal alanlardaki kalkınmanın temelini (alt yapısını) teşkil etmesidir. 

2. Hizmetleri gerçekleştirme imkânları : 
30 sene kadar evvel hazırlanmış olan Hakanlık Teşkilât Kanunu, uzun vadeli plânın gereklerini ta 

Bugün için Bayındırlık konusunda Bakanlığın yapt'ğı ve yapması lâzımgelen görevleri, tam olarak sınır 
larına göre yetki, kapsam açısından yeniden düzenlenmesi gereklidir. Bu husus Bakanlıkça da göz önüne a 
bütçeli genel müdürlük olarak öngören yeni bir tasarı üzerinde çalışılmaktadır. Yakında Yüksek Meclise 

Bakanlığın teşkilât ve kadro durumu büyük bir özellik göstermektedir. Anagörevleri tamamıyle te 
miasında; 1935 mühendis, mimar, tekniker ve 110 ttknisyen çalışmaktadır. Bakanlığın bütün personeli, iş 

Bakanlık bütçesi ile çalıştırdığı eleman sayısı mukayese edildiği zaman, Bakanlığın bilhassa t-knik k 
li nisbette fazla randıman aldığı görülür. 



1 — Bayındırlık Bakanlığı — 629 — 

Bakanlıkda çalışan teknik kadro, büyük bir çc ğunlukla 4/10195 sayılı kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerin 
eknik kadronun ücret statüleri, sosyal hakları, güvenlikleri bakımından yeteri kadar tatminkâr olmıyan böyle bir 
e kalkınmanın takriben % 80 yükünü omuzlarında taşıyan ve G57 sayılı Kanuna tabi olacak memurlar sayısının anca 
ik kadronun, hizmet statülerinin bu halde bırakılmaması gerekmektedir. Son iki yıl zarfında yevmiyeli teknik p 
eltmek üzere, yevmiyelerinin % 10 - 15 civarında artırılması, senelik izin haklarının âzami 25 güne çıkarılması yo 
ir davranış olmakla beraber, bugünün şartların?, yeterli değildir. Sorunun esas çözümü; tekınk personelin ayrı b 
yğlam bir esasa bağlanması şeklinde olabilir. Sayi'arı önemli miktarı bulan Devlet memurları içinde teknik person 
jinde çözmeye imkân yoktur. Bayındırlık Bakanlığında, bu konuda yapılmış geniş çalışmalar mevcuttur. Kalkınmanı 
ilmesi bakımından, Hükümetin bu konu üzerinde önemle durmasının lüzumunu belirtmek isteriz. 

Kalkınma plânının yıllık programlarında y a t ı m l a r ı n gittikçe artması muvacehesinde yeteri kadar mühendis tem 
m mâruz kaldıkları müşkülât gün geçtikçe artmak temayülündedir. Artan yatırım hizmetlerinin kaliteli olarak ve 
eknik insan gücünün yatırımlarla orantılı olarak artmasına kati olarak ihtiyaç gösterir. Hal böyie iken, kamu sektörü 
ispî de olsa eksilmektedir. Ayrıca, özel sektöre veya memleket dışına giden mühendis ve mimarlar, idare de yetiş 
andıman alınacak seviyeye gelmiş olanlardır. Bu durum muvacehesinde, teknik personelin içinde bulunduğu istihdam 
•eniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

228 sayılı Kanunun tadili ile bu elemanların maaş, ücret ve yevmiyede geçen hizmetlerinin tevhidi yolunda geçen t 
ir kanun teklifi, bu devre tekrar ele alınıp öncelik ve ivedilikle muamele gördüğü ve kanunlaştığı takdirde; müktes 
eken teknik elemanların, emeklilikleri konusunda bir ferahlık yaratılmış olacaktır. 

Şüphesiz esas gaye; Bayındırlık hizmetlerini, daha tesirli ve daha ekonomik şekilde yerine getirmektir. Bayındırlık 
asyon yapısını bu hedefe uygun olarak nizamlamak yolundadır. Bunun için; 

a) İnşaat projelerinin öngörülen sürelerde, hattâ daha evvel hazırlanmasını mümkün kılacak bir iş akışı ve orga 
b) Projelerin en ekonomik şekilde gerçekleşmesine ait iyi bir plânlama ve kontrolü ve, 
c) Projelerin tetkiki safhasında gayeyi temin edecek kuvvetli teknik potansiyel temini, gibi hususlar üzerinde 

ıaktadır. 
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B) Hizmetlerin gelişmesi ve ilerki yıllara ait program ve tasavvurlar : 
I - Hizmetlerin gelişmesi : 
Bayındırlık Bakanlığının, niteliğini yukarda belirttiğimiz hizmetlerinin 1965 senesinden itibaren ola 

tur : 

(A/ l ) Cari (A/2) Yatırım (A/3) Transfe 
Bütçe yılı TL Tl. Tl. 

1965 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 20 124 309 637 041 509 19 175 500 
Karayolları Genel Müdürlüğü 245 793 472 629 000 000 146 430 49 

Toplam 

1966 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 21 563 207 865 513 092 16 340 500 
Karayolları Genel Müdürlüğü 277 293 473 784 579 000 145 108 000 

Toplam 

1967 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 22 047 776 856 849 066 13 810 501 
Karayolları Genel Müdürlüğü 336 267 730 917 000 000 97 728 396 

Toplam 

1968 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 22 047 557 962 707 070 
Karayolları Genel Müdürlüğü 351 816 214 1 091 000 000 136 137 195 

Toplam 
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Toplam 
TL 

1 611 006 
1 889 315 

3 500 321 

1 306 535 
2 356 150 

3 662 685 

Yukarda gösterilen rakamlar da, 1965 - 1969 yılları için, diğer bütçelerden yapılan transferler ile ek ödenekler d 
1970 yılı içinde, diğer bakanlık ve idareler bütçelerinden Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine (404 000 000) lira t 

lirse, Bakanlığın 1970 yılı Bütçesi (4 066 685 533) Tl. baliğ olacaktır. 

II - Bakanlığın ilerki yıllara ait program ve tasavvurları. 
İlerki yıllara ait program ve tasavvurlar; 
Mer'i İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ulaştırma alt yapısı yatırımları ile müstakbel Üçüncü Beş 

lişmesi zorunlu yatırım hacmi esasa alınarak ve Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait bütün in şaatm bu Bakanlıkça 
düşünülmekte dir. 

Kuruluş ve özel kanunlarla sorumluluğuna verilen karayolu, demiryolu, limanlar, havaalanları ve akar - yakıt te 
sistemi alt yapılarının, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını en ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine âzami ölçüler 
recek nitelik ve nicelikte yapılmasını sağlamak ve bunlara ait uzun süreli yatırım plânlarını etüt ve araştırmalar 
ve işbirliğine dayanarak hazırlamak, Bakanlığın ulaştırma alt yapı yatırım politikasının temel ilkelerini ve amacım 

Bakanlıkta bu maksatla kurulmuş bulunan «Fizibilite Koordinasyon Grupu» tarafından yapılmakta olan enva 
maları devam etmekte olup, kısa bir süre sonra sonuçlanarak tesbit edilecek memleket çapında ulaştırma taleple 
ğın bünyesine dâhil kuruluşların da işbirliği ile uzun süreli (10 yıllık) yatırım plânları ve projelerin hazırlanmış o 

(A/ l ) Cari (A/2) Yatırım (A/3) Transfer 
Bütçe yılı TL TL TL 

1969 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 22 718 092 1 552 653 089 35 635 503 
Karayolları Genel Müdürlüğü 470 000 254 1 268 850 000 150 464 994 

Toplam 

1970 Bütçe teklifi (Diğer bütçelerden transferler hariç) : 
Bayındırlık Bakanlığı 22 799 517 1 238 950 098 44 785 504 
Karayolları Genel Müdürlüğü 470 000 000 1 560 909 000 315 241 416 

Toplam 
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Şu hususu burada önemle tebarüz ettirmek isleriz ki; memleketimizin ulaştırma alt yapısı plfm 
124 seneden beri bu hizmeti muvaffakiyetle yürütmüş olan Bayındırlık Bakanlığı, bu gün de ulaş 
telerini göz önünde tutarak en son bilimsel ve teknik esaslara göre yürütmektedir. 

Haddizatında, bu; yurdun ulaştırma gerekleıini tam olarak yerine getirmek demektir. Bu görevin 
imkân yoktur zira bu hizmet bilhassa yapımda, büyük ihtisas ve tecrübe istiyen bir nitelik taşır. H 
matuf olarak kurulan ve ileri garp memleketlerindeki transport ve telecominication Bakanlığının m 
zaman Bayındırlık Bakanlığının bu hizmetleriyle tedahül haline gelmekte ve bu husus, dâhilde ve ha 
Bu zararlı durumun; her iki Bakanlık kanunlarının realiteye uygun olarak tefsiri veya düzeltilmesi 

a) Demiryolları : 
Geçen yılın bütçe raporunda da aynen belirtildiği üzere, Demiryol şebekemizin trafikte karş.daşt 

hikatının şebekeye yükliyeecği kütle nakliyatı probleminin taşıdığı önem dolayısiyle daha evx<4 y 
yılları arası 10 yıllık bir döneme ait ihtiyaçları k.rpsıyacak şekilde şebekenin planlanması hazırlanm 
miryolunun iuşaasını hedef tutmakta ve buna ait tahmini yatırım tu tan 10 milyar lira olarak tahm 
edilen inşa sıraları, gelecek plân dönemlerinin taleplerine ve hazırlanmakta olan genel hamule tahm 
tatbiki ile şebekede hat boyu 12 000 kilometreye tıkışacak ve memleketin Doğusu Batıya, Kuzey bölge 
de bağlanmış olacaktır. 

Keza geçen yıl raporunda da ele alındığı gibi, yurdumuzun Batı - Doğu ve Güney - Kuzey arıab 
işletmesi ilkeleri içerisinde sağlanması, komşu memleketlerle bağlantılarının kurulması ve demiry 
yüksek sürat ve emniyetin, Demiıyollanmızm gelişmesinde yön verici faktörler olduğu göz önünde tu 
ve 5,5 saate indirmek olan Arif iye - Esenkent kattı ile Amasya - Tosya - Somucak ve Şefaatli - Yıldı 
görülmektedir. 

Batı Karadeniz bölgesinin iki mühim Demir •• Çelik Endüstri Merkezinin (Karabük v7e Kdz. Ereğl 
del tutan ve ayrıca Bartın limanına bir iltisakkattı ile, Ereğimin Adapazarma birleştirilmesi suretiyl 
da ki çalışmalar da mevcuttur. 

Diğer taraftan, demiryolu inşaatı ile ilgili ray , travers, bağlantı malzemesinin tamamının yuti i 
laıdan biridir. 

Bugün için rayların, yurt içinde kemiyet ve kefiyet bakımından kâfi derecede istihsal ve imâli 
mtsi zarureti vardır. Bu hususta dış kredilerden de faydalanılması üzerinde araştırmalar yapılmaktadı 
Ek Fabrikası programına alınması öngörülmektetir. 

b) Kıyı tesisleri ; 
Burada kıyı tesisleri üzerinde de kısaca duracağız. Geçen yılın raporunda da açıklandığı veçhile, 

hiz edecek Balıkçı limanları, turistik limanlar, barınma ve çekek yerleri, iskeleler, köy iskeleleri h 
rjnaklarmm ileriki 10 yılda 70 e çıkarılması, buna muvazi olarak diğer barınma, çekek yerleri, turi 
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t lor seviyesine ulaştırılması, üzerinde toplanmıştır Bu alanda sahillerimizde yapılmakta olan etütlere yoğun bir şek 
yrıca, mevcut ve yapılmakta olan limanların gerekli ekipmanla donatlımasırıa devam edilmesi öngörülen işlerdendir. 

Geçen yılın raporunda ifadesini bulduğu şekilde, Halicin temizlenmesi ve sahillerinde turistik yol ve tesisler yap 
.kanlığın tasavvurları vardır. Bu konuda ilk etütlere başlandığı, ileriki yıllarda uygulamaya geçmek üzere incele 
iksek heyetinizin ıttılaına sunarız. 

c) Hava meydanları ve Akar - Yakıt tesisleri : 
Hava meydanları ve Akar - Yakıt tesisleri; Uçakların büyük ve süratli gelişme yolunda olması dolayısiyle, uçak 

»yük önem kazanmıştır. İstanbuldan geçen uluslar arası hava seferlerinin başka memleketlere kayması tehlikesi ka 
> ele alman Yeşilköy Hava Limanının inşası ilerlemektedir. Yukarıda belirtilen şartlar muvacehesinde, yalnız Yeşi 
en ihtiyaca kâfi gelemiyeceğini çok evvel göz önüne alan Bakanlık, yurdun muhtelif bÖlgeler'ne kütle nakliyatı ya 
obüsleri) emniyetle inip kalkabileceği muhtelif meydan projeleri üzerinde durmuştur. 

Diğer taraftan önümüzdeki senelerde halen boyanmış olan Gaziantep meydanına ilâveten; Muğıa, Malatya, Burs 
irs meydanlarının ele alınması düşünülmekte rlduğu anlaşılmıştır. 

Bu faaliyetlere paralel olarak, Akar - Yakıt tüketiminin süratle artması neticesi; akar - yakıtın Karayolları vası 
luğu ve rantabl olmadığı bölgelerde üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine akar - yakıtın borularla (pipcl 
sili Bakanlıklar ile işbirliği halinde çalışılmaya devam edilmektedir. 

d) Yapı ve imar işleri : 
Bayındırlık Bakanlığına tevdi edilmiş bulunan Devlet ve kamu hizmetlerindeki bina inşaatlarını bu Bakanlığın Y 

ırütmektedir. 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin merkez teşkilâtından başka 67 il'de Bayındırlık müdürlükleri, .13 merkezde Yapı İşl 

rde de Müstakil Kontrol Fen Heyeti Müdürlüğü teşkilâtı vardır. 

Bu kuruluşlarda halen 224 yüksek mühendis. 240 mühendis, 09 yüksek mimar - mühendis, 44 mimar - mühendis, 
ır, 17 jeolog, ziraat orman mühendisi ve dekoratör, 1009 tekniker, 60 teknisyen olmak üzer.1 LS08 teknik eleman ça 

5 Yıllık kalkınma plânlariyle her yıl biraz d alı a. fazlalaşan bina inşaatlarındaki artışa karşılık teknik personelde yet 
ş ve özellikle Doğu illerinde kaliteli ve yeter sayıda teknik personel temin edilememiştir. 

Devlet yapılarının dağınık ve ayrı teşkilâtla ıra yapılmasının meydana getirdiği teknik personel israfının önlenmes 
ensiplerinin uygulaması maksadiyle 1969 yılınla, önemli çalışmalar yapılmış ve bu meyanda y ' l ık toplanı yatırımları 
'den Terbiyesi Spor tesisleri, Et ve Balık Kuru mu tesisleri, meslekî teknik öğretim'yatırımları yüksek, öğrenim 
lırımları ile Dışişleri Bakanlığı dış temsilcilik binaları yatırımlarının yürütülmesi Bayındırlık Bakanlığına devredilm 
'i mevzuatına uygun olarak yürütülmeye başlıyım bu yeni yatırım gruplarında, ilk devir yılnnn bâzı aksaklıkları 
'mlı bir çalışma devresine sokulmuştur. 
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Bina yapımında ele alman işlerin kısa zamanda ikmali ve hizmete girmesi, lüks ve pahalı bina y 
kesin hesap ve kabullerinin zamanında tekemmül ettirilerek müteahhit teminatlarının bekletilmemesi, 
hale getirilmesi ve müteahhit - idare ihtilâflarının kısa zamanda hâili ve asgariye indirilmesi çalışm 

Yurdumuzda ulaştırma tesisleri ve her türlü kamu binaları yapımını 124 seneden beri gerçekleştir 
sözleşme, genel şartlaşma, fenni şartlaşmalar, birim fiyat tarifleri ve fiyat analizleri üzerinde de önem 
yaçlarına, gelişen tekniğe uygun olarak yeniden hazırlanmıştır. 

Kusa zamanda bunların yürürlüğe konmasiyle son senelerde bâzı yapı işlerinin bu Bakanlıktan a 
çelişmeler ortadan kalkacaktır. Bayındırlık Bakanlığı bugün artık her türlü yapımı bünyesine alma 

C) Kalkınma Plânında yer alan yatırımların seyri ve hngiinkü durumu ve transferler : 
1. Yatırımlar : 
Bakanlıkça kalkınma plânına uygun olarak ele alınan yatırımlara, hütce imkânları dâhilinde devam 
a) Demiryolları inşaatı : 
Birinci Beş Yıllık 'Kalkınma Plânına dâhil bulunan; 
Gebze - Arif iye çift hattı 
Tatvan - Van - İran hudut hattı 
Cdbeei - Kayaş çift hattı 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu hattı Keban, Kartalkaya ve Tahtaköprü barajları ve İs 

bebiyle yapılan demiryolu varyantları yapımı, aşağıdaki seyri göıstermektedir. 

1. 'Gebze - Arif iye çift inattı; 
Beş kısım halinde inşası düşünülen ve tamamı 86.7 Km. olan bu hattın 4,5 Km. lik 1 nci kısım i 

nıamlanmıştır. 
İzmit şehri içerisine rastlıyan 4 ncü kısım inşaatı haricinde diğer üç kısım üzerinde inşaat deva 
2. Kısım altyapı inşaatı % 80 nisbetinde ikmal edilmiştir. 1970 yılı içinde poza hazır hale get 
3. Kısım altyapı inşaatı !% 56 nisbetinde ikmâl edilmiştir. 1970 yılı içinde poza hazır hale get 
5. Kısım altyapı inşaatı % 87 nisbetinde ikmâl edilmiştir. 1969 yılı sonunda poza hazır hale get 
Projenin genel gerçekleşme oranı % 70 mertebesindedir. Projenin tamamı 1972 yılında bitirilmiş o 

2. Tatvan - Van - iran hudut hattı : 
Proje; 118.7 Km. lik demiryolu, Tatvan ve Van feri limanları ve tren ferilerinden müteşekkildir 
İki kısım halinde çalışılan demiryolu altyapı inşaatına 1969 yılında devam edilmiştir. 
1. Kısım altyapı inşaatı, 1968 yılı sonunda poza hazır hale getirilmiştir. 
2. Kısım altyapı inşaatı % 98 nisbetinde ikmal edilmiştir. 1970 yılı içinde poza hazır hale get 



I 
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Üstyapı malzemesi siparişe bağlanmıştır. 1969 yılında altyapısı tamamlanan kısımlarda ray döşemesine başla 
Van'a geçirilmiş ve tren Van istasyonuna vâsıl olmuştur. Poz işleri 1970 yılında bitirilmiş olacaktır. 

Tatvan ve Van feri limanları inşaatına 1969 yılı inşaat mevsiminde de devam edilmiştir. 1970 yılında bitirilmiş o 
Ferilerin malzemeleri ihzar edilmiş olup montajlarına geçilmiştir. İki feriden ilki yüzdürülnıüştür. 1970 sonund 

rinin imalâtına 1970 yılında başlanacaktır. 
Projenin genel gerçekleşme oranı % 80 mertebesindedir. Projenin tamamı 1971 yılında bitirilmiş olacaktır. 

3. Oelbeci - Kayaş çift hattı : 
9.6 Km. lik 'bu hattın altyapı inşaatına 1969 yılı içinde de devam edilmiştir. İnşaat % 93 nisbetinde ikmal edilmişt 
1969 yılında altyapısı tamamlanan kısımlarda poza başlanmıştır. 
Projenin tamamı 1970 yılı ilk yarısında bitirilmiş olacaktır. 

4. Pehlivanköy - Edirne - Bulgur hudut hattı : 
İstanbul - Edirne - Bulgaristan hududu ulaşımının millî hudutlar içerisinde yapılması maksadiyle, inşaatına baş 

tın altyapı inşaatına üç kısım halinde devam edilmiştir. 
Edirne'ye kadar olan 1 nci ve 2 nci kısımlarda altyapı inşaatının % 76 sı ikmal edilmiş olup bu iki kısım 1970 

ha] e getirilmiş olacaktır. 
Edirne - 'Bulgar hududu arasındaki 3 ncü kısım altyapı inşaatının % 41 i ikmal edilmiş olup 1970 yılı 2 nci 

tirilmiş olacaktır. 
Ayrı bir ihale konusu olan Tunca nehri çelik demiryolu köprüsü, 1970 yılı sonlarına doğru ikmal edilmiş olac 
Projenin genel gerçekleşme oranı % 65 mertebesindedir. 
Yılık program dilimlerinde D. P. T. nca kâfi ödenek tefrik edilememesi ve üstyapı malzemesinin henüz temin 

ikmâl tarihi, Bulgar Hükümeti ile yapılan anlaşma hilâfına, 1970 den 1971 e intikal edeceği cihetle, tedbirler alın 

5. Keban Demiryolu varyantı : 
48.5 Km. lik Keban 'Demiryolu varyantı inşaatına iki kısım halinde bu yıl içinde de devam edilmiştir. 
1. Kısım inşatı 'bitirilerek poza hazır hale getirilmiştir. 
2. kısım inşaatı '% 93 nisfbetinde ikmal edilmiştir. 1970 yılı ilk yarısında pozu hazır hale getirilmiş olacaktır 
Hattın tamamı pozu ile birlikte 1971 yılında bitirilmiş olacaktır. 
6. Kartalkaya Demiryolu Varyantı : 
3.7 Km. lik Maraş, Pazarcık Kartalkaya barajı demiryolu varyantı pozu dâhil bitirilmiştir. 

7. Tahtaköprii Demiryolu Varyantı : 
21 Km. lik İslahiye Taktaköprü Barajı demiryolu Varyantı inşaatına bu yıl içinde de devam -edilmiştir. İnşaat 

miştir. 
Hattın tamamı pozu ile birlikte 1971 yılında 'bitirilmiş olacaktır. 
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8. Yakacık - Sarıseki Demiryolu Varyantı : 
İskenderun III. Demir Çelik Tesisleri için 10 km. lik Yakacık - Sarıseki Demiryolu Varyant 

mamı, pozu ile birlikte 1970 yılı sonunda bitirilmiş olacaktır. 

b) Liman, barınak vo iskeleler inşaatı : 
1. Limanlar : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına dâhil bulunan İskenderun, Hopa, Bandırma ve Antalya lim 

edilmiştir. Bunlardan İskenderun limanı bitirilmiş olup kalan eksikleri 1970 yılı içinde ikmal edile 
limanı 1972 yılında ve Antalya limanı da 3973 yılında bitirilecektir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yeni iş olarak ele alman Sirkeci - Sarayburnu rıhtı 
lidere) 'mendirek ve rıhtım inşaatı Gemlik ve Erdek barınaklarının ihalesi yapılmak suretiyle in 

Yine İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yeni iş olarak ele alman Derince limanı rıhtı 
inşaatı İskenderun mendireği ve Tekirdağ betonarme iskelesi inşaatları ile ilgili pıroje çalışmaları 
ihaleleri İ9G9 malî yılı sonuna bırakılmıştır. 

Mevcut limanlarımızda derinlik idamesi işlerine devam olunmaktadır. İnşaatı ç-ok evvel bitirilmiş 
m izin durumuna göre tadil ve tevsii projelendirilmektedir. Ancak dolmuş kısımlarının ilk imkânda 
faydanın artırılmasına çalışılacaktır. 

2. Balıkçı limanları : 
1965 yılı sonunda ve 1966 yılı başlarında ihalesi yapılan ve deniz ulaşımında emniyeti, küçük kıy 

balıkçı teknelerinin her türlü hava şartları altında barınmalarını sağlıyacak olan Karaburun, Şile, K 
ada, Ereğli (Bozhane), Rize, Marmara adası ve Finike balıkçı limanlarının yapımına 1969 yılı içi 

Fatsa ve Marımara adası balıkçı limanları inşa'atı ikmal edilmiştir. 
Silo, Kumkapı, İğneada, Ereğli (Bozhane) ve Finike balıkçı limanları kısmen harınıma hizmetine 

1970 yılında taım olarak hizmete girmiş olacaklardır. 

lüiıroz ve Rum elif en eri balıkçı limanları inşaatı devam etmekte olup 1971 yılında bitirilmiş olacaktı 
Karaburun balıkçı limanın 1972 yılında, Rize balıkçı limanının da 1973 yılında bitirilmeleri müm 
3969 programına alınmaları temin olunan Trabzon - İskefiye, Ordu Rışlaönü ve Zonguldak - T 

proje ve eksiltme evrakı tanzimi çalışmaları bitirilmiş ve ihalelerine tevessül olunmuştur-. 
Yeni iş ole alma imkânı olduğu takdirde projeleri hazır olan bir çok balıkçı limanının inşaatına 

gesinde Cide ve İstanbul Boğazı ağzında Poyrazköy balıkçı limanı bu ihtiyaçların örneklerindendir. 

3. Turistik limanlar : 
Turistik limanlar ilk defa 1968 yılı programı nda ele alınmışlardır. 
1968 yılında ihalesi yapılan Kuşadası turistik Anayat limanı inşaatına devam edilmektedir. 1971 
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Bodrum ve Marmara adası turistik yat yanaşma yerleri inşaatları ihaleleri bu yıl içerisinde yapılmıştır. He 
rilmiş olacaktır. 

1969 programında yer alan İstanbul turizm barınak ve tesisleri meyanmda olmak üzere Büyükada. barın 
sına başlanılmıştır. 1972 yılında bitirilmiş olacaktır. 

4. Tuzla tersanesi alt yapı inşaatı : 
1969 programında yer alan bu inşaatla ilgili proje çalışmalarına devam edilmektedir. 
1970 malî yılı başında ilk kısımınm ihalesi yapılarak inşaatına başlanacaktır. 

c) Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri : 
Filhakika, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, geçen yıl raporunda da söylendiği gibi, ulaştırma sektöründe ye 

trafiğinin plân döneminde yıllık % 15,4 bir hızla artmasını öngördüğünden ve mevcut alanların kapasitesinin ihti 
siyle yeni kapasite yaratıcı yatırımlara ihtiyaç göstermemiş; ancak başlanmış işlerin tamamlanması ve gerekli do 
sını öngörülmüş, maalesef hava ulaşımının yan faydaları üzerinde durmamıştır. 

Bu dönemde daha ziyade başlanmış işlerin tamamlanması ve gerekli donatım yatırımları ele alınmıştı:'. 
Bu arada turizm sektörünün inkişafına paralel olarak, birçok seyahat acentasınm organize ettiği büyük mikt 

(Charter) iniş, kalkış ve ikmalini sağlamak üzere sadece Antalya Hava Alanında gerekli tesislerin ikmali için çal 
Teçhiz yatırımlarının tahakkuku için Birinci Beş Yıllık Plân döneminde her sene ortalama 25 milyon Tl. ve NA 

olarak (125) milyon Tl. sarf edilmiştir. 
Turizm ve hava ulaşımının daha önemle ele alındığı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bi'-"'nri dilimi olan 10 
1. Yeşilköy Hava limanı enfranstrüktür inşaatı. 
2. Gaziantep Hava Alanı inşaatı 
İşlerine başlanmış olup bunlar, 1970 - 1971 senelerinde ikmal edilecektir. 
d) Yapı ve imar işleri : 
Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması ve yaptırılması için kalkınma plâniyle Bayındırlık 

programlarına intikal eden ödenekler bu Bakanlık bütçesinde tevhidedilmektedir. 
Bina yatırımlarında Bakanlığın yatırımcı olmaktan ziyade yapıcı bir hüviyeti vardır. 
Yatırımların yerleri, ihtiyaç programları ve ödenekleri diğer yatırımcı Bakanlık ve idarelerin yapı ve imar işle 

Teşkilâtı ile yaptığı müşterek çalışmalar neticesinde tesbit ve temin edilerek Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktar 
Bayındırlık Bakanlığı, teklif bütçesinde sâri taahhütlerine o yıla ait ödeneklerini teklif etnı ekte, yatırımcı Bak 

aldığı yeni yatırım ödeneklerinin de ilâvesiyle bu Bakanlığın yıllık yatırım bütçesi meydana gel inektedir. 
Kalkınma plânlarının tatbikatında bu bakanlıkça yapılan muhtelif Bakanlık ve kuruluşlara ilişkin yapı işıerinin 

1. Tarım Bakanlığı : 
Zirai Mücadele ve karantina, ziraat işleri, veteriner işleri, pamuk işleri, Topraksu işleri, meteoroloji işlerine ait 

okulları, 
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2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
Devlet hastaneleri, verem hastaneleri, trahoim ve akıl hastaneleri sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve 

lık okul ve kolejleri, 
3. Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer eğitim kuruluşları : 
Ortaokullar, liseler,, öğretmen okulları ve eğitim enstitüleri, 'meslekî teknik öğretime ait sanat o 

nik okulları, halk eğitim merkezleri, güzel sanatlar, beden eğitimi ve izcilik, yatıılı bölge okulları, i 
Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi bina inşaatları. 

4. Adalet Bakanlığının : 
Adalet binaları ve ceza evleni inşaatları. 
5. İçişleri Bakanlığı : 
Jandarma bina ve lojmanları, emniyet bina ve, okulları, 
6. Maliye Bakanlığı : 
Hükümet konakları, defterdarlıklar vergi daireleri ve memur konutları. 
7. Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
Güımırüfc binaları ve lojmanları. 
S. Tapu. ve Kadastro Genel Müdürlüğü : 
Bina ve okulları. 
9. Kredi ve Yurtlar Kurumu : 
Talebe yurtları. 
10. Diğer kuruluşlar :. 
1969 yılından itibaren de Beden Terbiyesi spor tesisleri, Et ve Balık Kuruımu et kora bin al arı, Di şiş 

je ve inşaat işleri keza bu Bakanlıkça yürütülmektedir. 

D) 1969 malî yılı Bütçe uygulaması : 
1. Cari harcamalar : 
Sondaj suretiyle yapılan incelemede, 1969 malî yuh Bütçe harcamalarında tasarruf zihniyeti ile harek 

ki ödeneik harcamalarının bölüm ve maddelere uygun olarak cereyan ettiği anlaşılmıştır. 
2. Yatırım harcamaları : 
Kalkınma Plânında yer alan yatırımların geçımiş yıllardaki seyri ve bugünkü durumları (C) bölüm 

Bu yatırımlar için 1969 bütçesinde layrılan ödenek ve bu ödeneklerin 15 . 12 . 1969 tarihine kadar sa 
mİştır. 
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AidoMuğu kısımlar 

'1. Deımiryollar : 
Etüt proje 
Yapı ve tesis ve Sbüyük onanın giderleri 
Makina, teçhizat alım ve onarımları 
Ke'ban, Kartalkaya ve taJhta köprüleri varyantları 

'Toplam 

II - Limanlar, (barınakları turistik limanlar ve Tuzla Tersanesi : 
Etüt proje 
Yapı, tesis ve Ibüyük onarım giderleri 
Makina teçhizat alını ve onarımları 

Toplam 

III - Hava meydanları : 
Etüt proje 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina teçhizat alım ve onarımları 

Toplam 

IV" - Devlet ve diğer kamu 'hizmetlerine ait binalar : 
Tarım sektörü 
Deri, kösele iş sektörü 
Harita, tapu kadastro sanayii 
©asım sanayii sektörü 
Deniz ulaştırması sektörü 
Turizm sektörü 
Konut sektörü 

I'hale 
1969 yılı . İş >edilen 15.12.1969 
ödeneği Ad. i§ s»arfe 

2 850 
'115 650 4 4 10 

4 500 & 
16 200 3 3 0 

«1318 700 7 7 »132 

4 (900 1 
127 400 88 26 '86 
'21 500 14 

153 800 88 26 10 

210 
75 !İ40 11 8 60 
1 650 1 

77 000 11 8 61 

60 055 52 44 41 
8 500 1 
4 1130 2 2 

ılOO 
il 1290 2 2 11 
'2 500 1 1 '1 
'9 901 25 25 6 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 640 — 

Aidolduğu kısımlar 

Eğitim sektörü 
Sağlık sektörü 
İdare binaları 
O en el idare 
Gıda 

1969 yılı iş (idi I en 
ödeneği Ad. iş 

83,8 968 266 207 
176 090 319 303 
".102 729 41 o o 

18 870 1 1 
4 063 

ihale 
ıdilen 

Toplam J 222 196 709 616 

Genel toplam 1 591 696 765 657 

3. Sermaye teşkili ve transferler : 
Sondaj suretiyle yapılan soruşturmalardan, 1969, malî yılı Bütçesinde sermaye teşkili ve transfer harca 

lira yıl içinde bütçeye uygun olarak sarf edildiği öğrenilmiştir. 

E) 1970 malî yılı Bütçe teklif ve hedefleri : 
I - Cari harcamalar : 
Bayındırlık Bakanlığının 1970 malî yılı (A/ l ) cari harcamalar bölümündeki ödenek tutarının, (22 799 

satın (19 501 206) lirası, maaş, ücret, yolluklar ve sair personel giderlerine, (3 298 311) lirası da kırtasiye 
gibi, yönetim giderlerine, tekabül etmektedir. 

Yapılan incelemede; Bakanlığın 1970 yılı teklifinin, 1969 a nazaran (81 725) lira gibi gayet cüzi bir fark 
1970 yılı cari harcamalarında kayda değer bir artış olmadığı gibi 1970 teklifinin Maliye Bakanlığınca tesh 
ancak hakanlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bâzı maddelerdeki ödeneklerden indirmeler yapılara 
görülmüştür, lüzcümlc : 

1. Maaşlarda (856 ^00) liralık ödenek tenzil edilerek bu miktar ödenek kanuni artışlar dışında kalan, d 
pılan hu maddelerden en mühimi, bütçe kanununa bağlı (D) cetveli ücretliler tahsisatıdır, liu maddeye mev 
artış yapılarak, (8 717 950) lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu artışla 7244 sayılı Kanunun 5 ne 
tiyle bir kısım personelin terfiini sağlamak için ihtiyaç bulunan kadroların istihsali cihetine gidilmiştir ki, y 
liyenin zaruri olduğu görülmüştür. 
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2. Kayda şayan ikinci artış, Bayındırlık Bakanlığı hosaJbma yurt içinde okuyan öğrencilerin, burs tahsisatı 
kadar -10 öğrencilik kontenjanı olan bakanlığın, bu tahsisat artışıyla burslu öğrenci kontenjanının 100 e çıkaca 
mımdan personel sıkıntısı çeken Bakanlığın eleman ihtiyacını kıslmen. olsun karşılamayı heidef tuttuğu anlaşılmıştı 

II - Yatırım harcamaları : 
1, Demiryolları inşaatı : 
1970 yatırım programında devam etlen Demiryolları inşaatı ve 1970 yılı programına yeni iş olarak alınan S 

iltisak hattı için Bakanlıkça (153 500 OO'O) Tl. lık yatırını öngörülmüş ise de, Devlet Plânlama Teşkilâtınca (20 00 
suretiyle (133 500 000) Tl. sına indirilmiştir. 

Bu kesinti sebebiyle 1970 yılı prograunmlda yapılan değişiklik sionucu, Hükümetlerarası anlaşmalara bağlı, T 
ile Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu hattı inşaatlarının ikmal tarihleri 1970 ten 197ü e intikal etmiş buloın 

1970 yılı Bütçesimde demiryolları inşaatı için teftik olunan Ödenek: 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Ma'kina, teçjhiizat ve taşıt alımları ve büyüik onarımları 
Teknik persionel ücretleri 
Telknik personel geçici görev yollukları olmak üzere cem'an 

Devam elden, işlerden : 
öeib'ze - Arifiye çift hattı 
Tatvar - Van - İran hüdu'du hattı 
Cebeci - Kayaş çift hattı 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar huduidu hattı 
•Kelban demiryol varyantı 
Taihtaköprü demiryolu varyantı 
İskenlderun 3 ncü Demir - Çelik tesisleri için 
Yakacık - Sarıseki demiryolu varyantı olacaktır 1970 

500 000 Tl. 
124 O00 000 > 

3 000 000 » 
5 750 000 » 

+. 250 000 » 

133 500 000 :»/ dır 

1972 
1971 

yılınfda 
» 

1970 » 
1971 » 
197İ » 
1971 » 

» bitirillmiş olacaktır. 

1970 yılı yatırım programınlda yeni iş olarak ele 
1972 yılınlda blitirilimiş olacaktır. 

alınan Samsun - Gteleımen demiryiolu iltfeak hattı inşaatı 1 

2. Limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı 
Bakanlılkça hazırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâtına teklif olunan 1970 yatırım pnograimi; Konsolide Devlet 

lanlması zorunluluğu sonucu azaltmalara mâruz kalmıştır. 
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limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı için 1970 yılı yatırım giderlerii Bakanlıkça (134 000 000) 
Plânlama Teşkilâtınca (25 000 000) Tl. lık kesinti yapılmak suretiyle (109 000 000) Tl. sı mı indiril 

Bu kesinti sebebiyle 1970 yıllı programında yapılan değişiklik sionucu bilhassa (Bandırma ve Antaly 
azaltmış bulunımalktadır. Bu durum, taahhüde bağ! anlı niş bu işlerin gecikmesine söbelbola.cağı gibi süzlieş 
dır. 

Ayrıca, bu Ikeslihti sonucu 1969 yılında ele alınması derpiş olunan Alsancak Umanı tevsii, Alanya, k 
programdan çıkarılma zo-runluluğu ile karşılaşılmış bulunulmaktadır. 

1970 yılı Bütçesinde limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı için tefrik olunan ödenek: 

Mtiüt - proje giderleri 700 0 
Yapı, tesis ve büyük onarım güderleri 89 000 0 
Makina, teçhizat ve taşıt alıımiları ve büyük onarımları 11 000 0 
Teknik personel ücretleri 4 300 0 

oDmalk üzere celm'an 109 000 0 
Devam eden büyük işlerden : 
Hopa limanı inşaatı 1971 yılında 
Bandırma limanı inşaatı 1972 » 
Antalya limanı inşaatı 1973 » Ibitirilmiş olacaktır. 

1970 yılı yatırım prioıgraimınida yeni iş olarak ele alınan Saımsun limanının sanayi limanı olarak tevsii 
1972 yılında bitirilmiş olacaktır. 

8. Balıkçı limanları 
Balıkçı limanları inşaatı için, 1970 yılı yatınım giderleri (40 400 000) Tl. sı olarak öngörülmüş ve P 

ın ısıtır. 
'1970 yılı programında yeni balıkçı limanı inşaatı .yapılması öngöriilmelmiştir. 

Balıkçı limanları inşaatı için 1970 yılı yatırım giderleri : 
Lira 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 36 400 000 
M'âkina, teçhizat alımları ve büyük onarımları + 4 000 000 

olmak üzere cem'an 40 400 000 
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4. Turistik limanlar : 
Turistik limanlar inşaatı için, 1970 yılı yatırım giderleri (17 500 000) Tl. sı olarak olarak öngörülmüş ve plânlama 

mıştır. 

Turistik limanlar inşaatı için 1970 yılı yatırım giderleri : 

Lira 

Htüt - proje giderleri 300 000 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri f 17 200 000 

olmak üzere cem'an 17 500 000 

5. Tuzla Tersanesi alt yapı inşaatı : 
Tuzla Tersanesi alt yapı inşaatı için, 1970 yılı yatırım gideri (20 000 000) Tl. sı olarak derpiş olunmuştur. 
Hali hazır durumda proje ve eksiltme evr'akı tanzimi çalışmalarına devam edilmektedir. 1970 malî yılı başında iha 

nılacaktır. 
1969 yılı içinde öngörülen (15 000 000) Tl. hk ödenek harcanamamış olup- Maliye Bakanlığınca mevkuf, ödenekler 

Halen mevkuf tutulan ödenöklerin (16 000 000) Tl. sının serbest bırakılması için teşebbüse geçildiği öğrenilmişt 
dirde, 1970 yılına borç; ile girileceğinden, Demiryol'lar ve Limanlar ulaştırma sektörlerindeki işlerde, J970 programı 
kün olamıyacağı tabiîdir. 

Bu konulara ilişkin ödenelk noksanlıklarının giderilmesi çarelerinin araştırılması gerekmektedir. 
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6. Hava alanları : 
Sivil hava meydanları ve tesisleri inşaatı iein, 1970 yılı Bütçesi yatırını teklifi (75 000 000) liradır. Bu 

a) Devam eden işler : 
Bunlar şunlardır* : 
Yeşilköy Hava Alanı inşaatı 
Gaziantep Hava Alam inşaatı 
T. H. Y. tesisleri 
K-senboğa alıcı - verici tesisleri yapımı 
Tekirdağ VOR binası elektrik enerji temini 
İzmir (Çiğli) terminal binasına şehir- şebekesinden elektrik enerjisi temini ve gi 
riş yo'lu aydınlatılması 
Tralızon ve Sivas elektrojen grupu ve 'kablosii alımı 
İmroz Hava Meydanı tevsii ve takviyesi 
Adana alıcı - verici tesisleri yapımı 

Toplanı 
b) Yeni işler : 
Bunlar şunlardır : 
Kesinîhasap bakiyeleri 
Gümrük •bedelleri' 
Etüt - proje 
Personel giderleri ve geçici görev yolluğu, inak, teçhizat alımı ve o narımla n 

Toplam 
Genel Toplam 

Bu ödenek durumu muvacehesinde, 1970 yılında yeni yatırımlara girişilmiş, -ancak devam eden işlerin i 

7. Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması : 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Jieisliğince tedvir olunan bina inşaatlarının 1970 yılı tekili' 

Plânında yer alan yatırımların seyri ve bugünkü durumu ve transferler bölümünde izah olunduğu veçhile, 
1970 yılma, sirayet 'eden kısımlarını kapsamaktadır. 
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Bayındırlık Bakanlığınca evvelce ihale edilmiş olan tarım, eğitim, sağlık, genel idare, konut ve diğer sektörle 
sirayet edecektir. 

Lira 
Bu. taahhütler karşılığı olarak bütçenin : 
Etüt proje giderleri bölümünden 12 815 000 
Yapı, tesis büyük onarım giderlerinden 758 459 000 
Meslek sınıfı teknik personel ücretleri için 72 276 000 
Kamulaştırma 1 000 000 
Vasıta alımı için 1 

olmak üzere toplam 844 550 000 l i ra l ık ödenek teklifi yap 

Devam eden yatırımların bu ödeneğine, yatırımlarını Bayındırlık Bakanlığına yaptıran diğer Bakanlık ve kuruluşla 
deki yeni yatırım ödene'kleri de aktarıldığında, Bayındırlık Bakanlığının 1970 yılı bina inşaatları bütçesi teşekkül edec 

Yapılan incelemeye göre, diğer Bakanlıkların 1970 yılı Bütçe tekliflerinden, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine intik 
leri tutarı da, (284 746 000) lira civarındadır. 

Bu suretle Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki bina. inşaatları ödeneği (1 129 296 000) lirayı bulacaktır. 

Bu ödeneğin sektörlere ve işlere dağılışı şöyledir : 
Lira 

a) Tarım sektörüne dâhil 50 aded iş için 43 580 000 
b) Basım sanayii, deri - kösele, ulaştırma, turizm, 

harita - 'kadastro sektörlerine ait 10 iş için 12 328 000 
c) İdare 'binaları sektörüne dâhil 50 iş için 66 714 000 
d) Genel idare binaları sıektörüne dâhil 90 aded 

iş için 31 000 000 
e) Eğitim sektörüne dâhil 490 iş için 657 153 000 
f) Eğitimin ilkokullar los'mmda 2 111 derslik in

şaatı için 110 550 000 
g) Sağük sektörüne dâhil 110 aded iş için 198 235 000 
h) Konut sektörüne dâhil 30 iş için 8 736 000 

ı) Kamulaştırma için 1 000 000 Liradır, 
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Umumi muvazeneye dâhil bu bütçeden başka yapımı Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş bulunan Spor 
Terbiyesi spor tesisleri, Et ve Balık Kurumu et kombinaları, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar' Kurumu yurt b 
lik binaları için de, takriben (120 000 000) liralık daha ilâve inşaat yaptıracağı tahmin edilmektedir. 

III - Sermaye teşkili ve transfer harcamaları: 
Bayındırlık Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesinde (44 785 504) lira olarak teklif alınan bu 'konuya ilişkin 

va meydanları ve yapı işlerine ait zaruri kaiinulaştiTmalar ile bina borçları, konsolide borçları faizleri ve so 
rik edildiği belirtilmiştir. 

F) Dilek ve genel düşünceler : 
İnceleme ve soruşturmalarımız sonucunda; Yüksek Heyetinizin kabulüne sunulmuş olan Bayındırlık Bak 

bu Bakanlığın yatırımcı ve yapımcı karakterine ve Kalkınma l*lanı hedeflerine gerektiği oranda yeterli 
maktadır. 

Bu itibarla, üzerinde önemle durulmasını öngördüğümüz bâzı tahsisat konularını, ve ihtiyaçları bu vesile 
1. Bulgar hududu ve îran hududu demiryolu ödenekleri : 
Halen devam eden Bulgar hududu ve İran hududu demiryol inşaatlarının, ancalk bütçe tasarısının, 

23.511 maddesine de (3) milyon lira ki cem'an (20) milyon ilâvesi halinde, ızamanında bitirilebilmesi imkân 

2. Liman inşaatı ödenekleri : 
Keza devam 'eden liman inşaatlarının aksam amasını temin edebilmek; bu işlerde, tmevcut mukaveleler 

reken meblâğı, vaktinde ödemekle mümkün olabilir. Bu maksatla bütçe tasarısının 22.521 maddesine (20 
için gerekli bulunan idare makinalarının ve tarak gemilerinin tamiri için de 23.521 maddesine (5) mily 
ve edilmesi zarureti 'doğmuştur. 

3. Balıkçı ve turistik limanlardan faydalanma : 
Balıkçı limanlarının ve turistik limanların faydaları izahtan varestedir. Bunlardan gelir sağlıyacak 

yeli işletme ünitelerinin kurulması ve statülerinin bu bakanlığa bağlı olacak şekilde düzenlenmesi gerek 
ve derinlik idamesi dişlerinin yapılması ımümkün olabilir. 

Balıkçı limanlarında sloğuk hava depoları ve 'balık mahsulünü dondurup uzun müddet muhafaza edece 
lık Kurumunca sağlanması temenni ve tavsiyeye şayan gömülmüştür. 

4. İstanbul - Ankara çift hat demiryolu : 
İstanlbul •- Anlkara çift hat demiryolu inşaatının memleket ekonomisine yapacağı olumlu tesir gaz ön 

sis edilmek üzere elverişli şartlarla ve işe kifayet edebilecek miktarda tahvil çıkarılması imkânları ara 
konulmalıdır. 
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5, Vasıta ihtiyacı : 
Yapı ve İmaır İşleri Reisliğine bağlı İl Bayındırlık Müdürlükleri ile. Yapı işleri Bölge Müdürlüklerinin taşıt iht 

porlarında tafsilâtiyle izah olunmuştur. 
1969 yılı Bütçesine, Ibu ihtiyacı karşılamak ıımaciyle, (3 860 000) liralılk taşıt ödeneği kuıuılmuşsa da, bu öd 

(1 930 000) lirası, Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir. 
Geri kalan (1 939 000) lira ile bâzı vasıtalar alınmasına teşebbüs edilmişse de, bütçenin (R) formülünde mevc 

bu vasıtaların çoğu alınamamıştır. 

Alınmak istenen 67 arazi 'binek (jeep) ibaresi yerine (Arazi Kaptı kaçtı) ibaresi yazılmıştır.Arazi binek (Jeep 
rında, arazi kaptıkaçtının fiyatı ise (120 000) lira civarındadır. Bu hata ve yapılan ödenek blokesi bakımından 67 il B 
yılında da vasıta alınamamıştır. 

Yapı ve imar işlerinin köy, şehir ve kasabalarda çok dağınık işyerleri vardır. Yapılan işlerin keşfini, denetimini, 
zamanında yapmak, iyi bir murakabeye tabi tutmak, kaliteli iş elde etmek için, vasıtaya ihtiyaç büyüktür. 1970 pro 
talebi için ödenek verilmemişse de, (1 200 000 000) lira civarında önemli yatırım yürüten bu teşkilâtın vasıta iht 
ması zarureti aşikârdır. 

Bütçe denge ve yekûnunda bir artış da tevlidetmeden, yatırım ödeneklerinden cüzi tenkisler yapılarak, taşıt öd 
bir aksaklık yapmıyacaktır. Esasen idarenin vasıtası olmadığı sürece piyasadan kiralanacak vasıtalara her yıl daha 
Bu bakımdan : 

Lira 

22 111 Tarım sektörü ödeneğinden 500 000 
22 "831 Ortaokul - lise sektörü öde

neğinden 1 000 000 
22 841 İlkokullar sektörü ödeneğinden 1 000 000 
22 911 Sağlık sektörü ödeneğinden 381 000 

Toplam 2 881 000 

Düşülerek, teklif bütçesinin 23.611 nci taşıt alımları maddesine (2 881 000) liralık ödenek konulmasını ve bütçeni 

Adedi Cinci Nerede kullanılacağı 

67 Arazi Binek (Jeep) Yapı ve İmar İşleri 
4X4 lük Reisliği 

ibaresinin ilâvesi uygun olacaktır. 
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6. İhalelerin gecikmeden yajnlması : 
1969 yılı Bütçe uygulamasında Maliye Bakanlığınca; ilk 6 aylık devre içinde yatırım ödeneklerinin % 

ve daha sonra da yapı işlerinden (83) milyon liralık bir kısmı bloke edilerek, artan ödenek bakiyeleri malî 
kılmıştır. 

Yapılan incelemede, yapı imar işleri için bütçeden tefrik olunan (»deneğin esasen % 60 dan fazlasının, gec 
yet eden (Devam eden işler) ödeneği olduğu anlaşıl maktadır. Malî yıl başından Ağustos sonuna kadar 
işlere % 60 ödeneğin sarf edileceği tabiîdir. Programa dâhil yeni işlerin de malî yılbaşında ihaleye konula 
sağlanması, ancak işlerin erken ihalesi suretiyle mümkün olabilir. 

Bütçede müşterek olan, devam eden iş ödeneği ile yeni iş ödeneğinin % 60 sı serbest bırakıldığına gü 
me yapılamıyacak, ya da yeni işlere ödenek tefrik edilerek işler ihaleye konulaniiyacakt.il'. 

İdare, programa dâhil işlerin karşılığının bütçede olduğunu, ödenekleri serbest bırakılınca il muhaseb 
program dâhili işlerin ihaleye konulmasını, ihale yerleri olan vilâyet ve bölge müdürlüklerinden istediği h 
leri 1050 sayılı Muhasebei Umumi Kanununa göre bir işin ihaleye konulabilmesi için gerekli ödeneğinin de 
koşmuş olduklarından, bir ksıım işlerin ihaleleri vaktinde yapılamamış, program uygulamasında bâzı gec 

Bu halin önlenmesi için, ya Bütçe Kanununa ayrı hükümler konulması veya malî yılbaşında ödenekle 
ciktirmiyecek pratik idari ve malî tedbirler getirilmesi görüşündeyiz. 

7. İlkokul yapımı ödeneği : 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre şehir ve köylerde yaptırılması gerekli ilkokullar için, 

sabiyle 2 111 derslik ilkokul yaptırılması için (110 550 000) liralık ödenek ayrıldığı anlaşılmaktadır. 
Şimdiye kadar yapılan tatbikattan alman neticelere göre; (50 000) liraya, bir derslik ile köylerde öğret 

sı mümkün olamamktadır. Nitekim, 1969 yılında ilkokul yapımları için ayrılan (208) milyon lira ile de i 
mamıştır. 

İllerde 222 sayılı Kanuna göre yaptırılan ilkokulların sosyal hizmetler, personel masrafları, okulların 
levazımatı da il bütçelerinin kifayetsizliği sebebiyle il bütçelerinden karşılanamadığından, zaruret karşısınd 
yapılmaktadır. Bu sebeple, programda öngörülen derslik adedi yapımı, tahakkuk edememektedir. 

1970 yılında yapımı plânlamaca öngörülen 2 111 derslik yerine, memleket ihtiyacı göz önüne alınarak 
devamını sağlamak maksadiyle, Bakanlıkça 4 bin derslik ilkokul yapımının plânlaması ve bütçede bu işle 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde tefrikinin gerekeceğinin teklifi tarafımızdan da memnuniyet ve takdirl 

8. Dış temsilcilik binaları : 
1969 yılından itibaren Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmaya başlanılan dış temsilcilik binaları için, Ba 

ahhütlerden; Sofya, Kabil, Lizbon, Bern, ve Tahran Büyük elçilik binaları yapımı ile diğer elçilik binalar 
(8) milyon liralık ödeneğe ihtiyacolduğu halde, teklif bütçesinin 32.200 ncü yurt dışı bina yapım ve ona 
konulmuştur. 

http://konulaniiyacakt.il'
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Yapılan incelemeye göre, Dışişleri Bakanlığı bütçesine konulanı 10 milyon liralık transfer ödeneğinden (4) m 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacağı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgilileri ile Dışişleri Bakanlığı arasında 
aktarılacak olan (4) milyon lira bu ihtiyacın ancak yarısını karşılıyacaktır. 

Dış ülkelerde Türk ve yabancı firmaların taahhütdüne bağlanmış bulunan dış temsilcilik binalarının önemi n 
Daşlatılaıı işlere, sözleşmelerindeki ödemenin yapılabilmesi için, (4) milyon liralık munzam ödenek tefrikinin zaruret 

9. Yeşilköy Hava Limanı : 
Halen Beyrut ve Atina'ya kayan beynelmilel hava trafiğinin tekrar memleketimizde toplanmasını temin etme 

bel uçak inkişafları da göz önünde tutularak, enfrastrüktür tesislerinin inşasına başlanmış bulunan Yeşilköy 
trik - elektronik, terminal, T.H. Y. analı akı m tesislerinin inşaatlarının 1970 malî yılında mukaveleye bağlanamama 
?en projenin 1972 yılı sonuna kadar ikmal edilememesi durumu meydana çıkmıştır. 

Yeşilköy Hava Limanının elektrik - elektronik tesisleri için kredi imkânları araştırılmaktadır. 
Haalbuki gerek terminal ve gerekse T. PI. Y. tesislerinin projeleri ikmal safhasına gelmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa T. PI. Y. Genel' Müdürlüğünün jetleşme programına paralel olarak ikmal ve bakım tesislerinin de bi 

iır. Böylelikle uçakların bakım hizmetleri memleket içinde yapılmak suretiyle senede takriben 20 milyon liral 
anacaktır. 

Gerek T. H. Y. tesisleri ve gerek terminal tesisinin mukaveleye bağlanması için, 15 milyon Tl. lık bir ek öden 
gerektiği belirmiştir. 

10. Mevcut NATO akar yakıt (boru hatttın'Jan faydalanma : 
Askerî maksatlarla inşa edilmiş bulunan NATO akar. yakıt boru hatlarının kapasitelerinin ç)ok altında çalış 

al millî bütçeden işletme masrafı karşılığı olarak M. S. B. nca P. Ofise 30 milyon lira ödendiği anlaşılmaktadır. 
Bu hatların sivil ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tevsii için takriben 75 milyon liralık proje (60 milyon 

iği tesisleri, 15 milyonu munzam pompalar ve diğer tesisler) gerçekleştiği takdirde, sözü edilen masrafın ortada 
ıca fevkalâde lüzumlu yeni depolama kapasitesi yaratılması mümkün olabileceği teemmül edildiği cihetle, gereğine 
lâcaktır. 

11. Bütçenin (R) formülüne ilâvesi gereken husus : 
Bütçe reformu ile ilgili olarak yapılan program ve performans bütçe çalışmalarında ve mevcut sistemin değiştir 

ğı Bütçesinde teklif edildiği gibi, çalıştırılacak personele fazla mesai verilmesi ve 4/10195 sayılı Kararname ve ekle 
ması zarureti belirmektedir. 

12. Taşıt alımındaki aksaklığın düzeltilmesi: 1967 ve 1968 yılları bütçelerine konulan taşıtlardan bir kısmı, Devl 
an mahsup devresi geçtikten sonra teslim edilmiş bulunması sebebiyle; 

a) 1967 yılından 6 aded 4 x 4 arazi Pick - up karşılığı (288000). 
b) 1968 yılından 20 aded 4 x 2 Pick - up ile 2 aded 4 X 4 arazi kaptıkaçtı karşılığı (1 090 000) lira olmak üzer 

iştayca mahsubu kabul edilmediğinden, mutemet adına borç kaydedilerek tahsiline tevessül olunduğu anlaşılmıştır. 
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Hâdisenin, Ofisin taşıtları vaktinde teslim eden* meşinden doğduğu kanaat ve intibaı hâsıl olmuştur. Ta 
de mümkün olmadığından, gereken mahsubun yapılmasını teminen, (23 000) makina, teçhizat ve taşıt alıml 
lira ödenek konulması ile buna paralel olarak (R) formülüne sözü edilen taşıtların ilâvesi, ve bu taşıtlar da 
nun metnine mahsubu sağlayıcı bir fıkranın konulması ve böylece sayıştaym hu konuya ilişkin kararının 
nin araştırılması uygun olacaktır. 

13. Belediyelere ve birliklere talısis edilebilecek vasıtalar : 
'Belediye ve birliklerin taşıt ve inşaat makinası ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlıkça Amerikan ihtiy 

servis dışı malamalarından Bakanlıkça Belediye ve birliklere yapılan tesislerde imkânları çok dar olan b 
cebinden de cüzi bir yardım yapılması çok yerinde olacaktır. Bu maksatla bütçe teklil'inin 34.420 maddesine 
m üt al â a edilm ekt e di r. 

14. Bütçede marj payı : 
iBütçenin bir program bütçe haline getirilmesi ve bu esasa göre hareket edilmiş olması şayan» şükran 

susta anahaltarı ve dilimleri tesbit etmesi için en ince detayına kadar girmemesi gerekirdi kanaatindeyiz. 
İdarenin yapması gereken, işçilik, malzeme, para gibi detay gruplanmaların DPT. ce yapılmış olması ida 

kolunu bağlıyan, hiçbir insiyatif bırakmıyan ve hattâ teferruata müdahale eder sayılabilecek bir durum ya 
ve memlekete hizmet etmeye çalışan idarecilerin şevkini ve hevesini kırar. Raportörler olarak bu hususu be 
diğer memleketlerde olduğu gibi Hükümet kollarının da inisiyatif ve yıl içinde vâki olabilecek âcil işleri 
masını savunmaktayız. Böylece tabiî âfetlerde de yardıma koşma imkânı sağlanmış olacaktır. 

ıBu öyle yapılmamıştır. 
Bütçenin genel dengesi bozulmadan ve bütçelerde yapılabilecek tasarruflar arasında uygun düşeccek m 

miktar A/1 , A/2, A/3, bölümlerinde yekûn olarak 10 milyon geçmiyecek, marjlar ilâvesinin muvafık olacağı te 
tadır. 

Yukardaki kısımlarda mahiyeti özet halinde açıklanan Bayındırlık Bakanlığının 1970 malî yılma ait 
vesile ile Bakanlığın, başarılı hizmetleri sevk etmiş olan, elemanlarını tebrik eder, saygılamızı sunarız. 

Raportör Raportör 
Uşak Senatörü Maraş -Milletvekili 

M. Faik ATAYURT Atillâ İMAMOĞLU 

Raportör Raportör 
Kastamonu Milletvekili iSivas Milletvekili 

Hasan TOSYALI Mustafa TİMİSİ 



31 — Bayındırlık Bakanlığı —651 — 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

12 000 

12 000 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

12 000 

12.000 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

6 979 001 

18 580 155 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

6 979 001 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

6 979 000 

1 

9 293 050 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

8 326 000 
800 050 
162 000 

5 000 

1 035 500 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Yakacak zammı 

50 000 
5 000 
6 000 

70 000 
4 500 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

18 816 105 18 816 105 

6 123 001 

6 123 000 

1 

9 685 000 

8 717 950 
800 050 
162 000 

5 000 

1 665 500 

50 000 
5 000 
6 000 

200 000 
4 500 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 3487 sayılı Kanun gereğince bakıma alın

mış hatlarda çalışan işçilere ödenecek ka
za tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

— 652 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

800 000 1 300 000 

100 000 100 000 

1 1 

22 000 29 000 

7 000 14 000 

15 000 15 000 

1 2 

142 500 150 000 
68 400 68 400 

1 1 
28 500 28 500 

4 200 4 200 

1 246 402 1 309 402 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.882 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 706 152) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 603 250) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 giderleri1 

13.150 Yakacak alımları ve gider1!eri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımları ve giderleri1 

— 653 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

403 750 425 000 

9 500 20 000 
1 1 

4 750 4 750 

9 500 9 500 

451 250 475 000 

33 250 33 250 
95 000 95 000 

3 413 625 8 125 850 

1 315 750 1 143 000 

237 500 200 000 
142 500 125 000 
437 000 300 000 
38 000 38 000 
292 600 300 000 
82 650 100 000 
85 500 80 000 
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31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Yangından kürıınma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 

gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Burs giderleri 
14.522 Burslu öğrencilerin pratik staj giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 570 000) 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Araştırma, lâboratuvar giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 

— 655 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümete; e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

23 750 

156 750 
38 000 

57 000 30 000 

23 561 23 561 

23 560 23 560 

218 500 585 000 

15 000 

450 000 
120 000 

413 251 207 001 

9 500 9 500 

57 000 60 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

UU.TS I i AK ARAŞ I 1" i .İSKİ L ER G İDER-
LERİ Kesim toplamı 

1.6.410 Uluslararası yurt içi toplantiları giderleri 
16.480 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VH TÖREN Gİ
DERLERİ Eedm toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 

MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMLARI 
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 : 

49 000) 

— 656 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

9 500 
9 500 

95 000 

14 250 

9 500 
9 500 

10 000 

10 000 

28 501 28 501 

1 J 

28 500 28 500 

38 000 60 000 

88 000 40 000 
20 000 

280 250 49 000 

152 000 10 000 
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31 — Bayındırlık Bakanlığı — 657 — 

1 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 12 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 18 580 155 18 816 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 413 625 3 125 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 299 061 638 

10.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 413 251 207 

CARI MARCAMALAR TOPLAMI 22 718 092 22 799 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 658 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 26 503 024 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Teknik personel ücretleri 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

DEMİRYOLLAR 
21.511 Etüt ve proje giderleri 
21.512 Teknik personel ücretleri 
21.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Demi'ryollar etüt ve proje giderleri top
lamı : 2 350 000) 
LİMANLAR 

21.521 Etüt ve proje giderleri 
21.522 Teknik personel ücretleri 
21.523 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Limanlar etüt ve proje giderleri top
lamı : 2 800 000) 
HAVA MEYDANLARI 

21.531 Etüt ve proje giderleri 

300 002 

300 000 
1 
1 

7 460 000 

500 000 
750 000 
100 000 

800 000 
000 000 
100 QQ0 

210 000 

Hükümetçe is 
Madde Böl 
Lira 

1 
1 
1 

5 400 000 

500 000 
1 750 000 
100 000 

700 000 
2 000 000 
100 000 

250 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 659 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

HİZMET BİNALARI 
Başbakanlık 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
21.613 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Başbakanlık etüt ve proje giderleri top
lamı : 3) 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
21.615 Etüt ve proje giderleri 
21.616 Teknik personel geçici1 görev yollukları 

(Sayıştay Başkanlığı etüt ve proje gider
leri toplamı : 2) 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

21.621 Etüt ve proje giderleri 
21.622 Teknik personel ücretleri 
21.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Dışişleri Bakanlığı etüt ve proje giderleri 
toplamı : 3) 

TİCARET BAKANLIĞI 
21.631 Etüt ve proje giderleri 
21.632 Teknik personel ücretleri 
21.633 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ticaret Bakanlığı etüt ve proje giderleri 
toplamı : 3) 

1 775 015 

330 000 
1 
1 

800 001 
1 
1 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

550 016 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
j 

J ' 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MALİYE BAKANLIĞI 
21.641 Etüt ve proje giderleri 
21.642 Teknik personel ücretleri 
21.643 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Mailiye Bakanlığı etüt ve proje giderleri 
toplamı : 250 002) 
SANAYİ BAKANLIĞI 

21.651 Etüt ve proje giderleri 
21.652 Teknik personel ücretleri 
21.653 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sanayi Bakanlığı etüt ve proje giderleri 
toplamı : 3) 
TURİSTİK LİMANLAR 

21.661 Etüt ve proje giderleri 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.711 Etüt ve proje giderleri 
21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretlteri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Millî Eğitim Bakanlığı etüt ve proje gi
derleri toplamı : 8 465 002} 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

645 000 250 000 
1 1 
1 1 

300 000 

8 568 004 

7 223 000 
90 000 
10 000 

7 565 007 

7 565 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 661 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
21.814 Etüt ve proje giderleri 
21.815 Teknik personel ücretleri 
21.816 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi etüt ve proje giderleri 
toplamı : 3) 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

21.820 Polis Enstitüsü tevsi tesisleri ve teleko
münikasyon binası inşaatı etüt ve proje 
giderleri 

21.830 Toplum zabıta binaları etüt ve proje gi
derleri 
(Emniyet Genel Müdürlüğü etüt ve proje 
giderleri toplamı : 500 002) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
21.912 Teknik personel ücretleri 
21.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

TARIM BAKANLIĞI 
21.916 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 245 000 

8 400 000 

7 900 000 
90 000 
10 000 

400 000 

1 

' 

15 000 002 

5 000 000 
10 000 000 

1 

1 499 440 063 1188 785 06 



Bayındırlık Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
22.111 Yapı. tesis ve büyük onarını giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri1 

22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tarım Bakanlığı yatıri'm giderleri' top
lamı : 38 332 000) 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.121 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.122 Teknik personel ücretleri 
22.123 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü yatırım giderleri toplamı : 1 570 000) 

BALIKÇI LİMAN BARINAKLARI 
22.131 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.132 Teknik personel ücretleri 
22.133 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Balıkçı barınakları yatırım giderleri top
lamı' : 36 400 002) 

İMALÂT VE SANAYİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
22.311 Yapı, tesis ve büyük onanım giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 

_ 662 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

18 500 000 

3 400 
100 

000 
000 

23 900 000 

3 600 000 
300 000 

109 475 002 63 340 002 

57 435 000 24 470 000 
2 650 000 1 570 000 

50 000 30 000 

4 1.90 000 720 000 
145 000 140 000 
5 000 10 000 

45 000 000 36 400 000 
1 1 
1 1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 663 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

LİMANLAE VE İSKELELER 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

DEMİRYOLLARI 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Demliyorlar yatırım gi'derleri toplamı : 
127 650 000) 

LİMANLAR VE İSKELELER 
22.521 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.522 Teknik personel ücretleri 
22.523 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Lümanlar ve iskeleler yatırım giderleri1 

toplamı : 90 700 000) 

HAVA MEYDANLARI VE AKAR YA
KIT TESİSLERİ 

22.531 Yapv tesis ve büyük onarım giderleri 
22.532 Teknik personel ücretleri 
22.533 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri 
yatırını giderleri toplamı : 73 100 000) 

15 000 000 

249 390 000 

112 000 000 
3 500 000 

150 000 

53 900 000 
4 500 000 

200 000 

73 040 000 
2 000 000 

100 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

20 000 000 

294 450 000 

124 000 000 
3 500 000 
150 000 

89 000 000 
4 500 000 
200 000 

69 000 000 
4 000 000 
100 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.617 Teknik personel ücretleri 

(Sayıştay Başkanlığı yatırım giderleri' top
lamı : 5 750 000) 
BAŞBAKANLIK 

22.621 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.622 Teknik personel ücretleri * 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Başbakanlık yatırım giderleri toplamı : 
17 685 001) 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
22.626 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.627 Teknik personel ücretleri 

(Devlet istatistik Enstitüsü yatırım gi
derleri toplamı : 2) 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.628 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.629 Teknik personel ücretleri 

(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ya
tırım giderleri toplamı : 4 800 000) 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

136 889 024 104 623 025 

5 000 001 5 670 000 
1 80 000 

22 400 000 10 200 000 
090 000 285 000 

10 000 1 

1 1 
1 1 

3 930 000 4 500 000 
200 000 300 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 665 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l i ra 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 
22.631 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 1 
22.632 Teknik personel ücretleri 1 

(Diyanet İşleri Reisliği yatırım giderleri 
toplamı : 2) 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

22.636 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
22.637 Teknik personel ücretleri 1 

(Bayındırlık Bakanlığı j alırım giderleri 
toplamı : 2)1 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
22.641 Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri 3 000 000 
22.642 Teknik personel ücretleri 150 000 

(Danıştay Başkanlığı yatırım giderleri top
lamı : 4 100 000) ' 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

22.643 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 500 00 L 
22.644 Teknik personel ücretleri 1 
22.645 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Dışişleri Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 645 001) 
ADALET BAKANLIĞI 

22.646 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 16 650 000 
22.647 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Ankara Adliye Sarayı inşaatı için) 
22.648 Teknik personel ücretleri 960 000 
22.649 Teknik personel geçici görev .yollukları 40 000 

(Adalet Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 15 434 002) 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 
1 

1 
1 

4 000 000 
100' 000 

500 000 
145 000 

1 

13 184 000 

250 000 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
22.651 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Kaymakam evleri lojmanları inşaatı) 
22.652 Teknik personel ücretleri 
22.653 Teknik personel geeici görev yollukları 

(İçişleri Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 975 003) 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.654 M. E. R. ve telsiz istasyonu yapı, tesis ve 

büyük onarım güderleri 
22.655 Teknik personel ücretleri 

(Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım gi
derleri toplamı : 8 970 000) 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

22.656 . Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.657 Teknik personel ücretleri 
22.658 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Jandarma Genel Komutanlığı yatırım gi
derleri toplamı : 18 900 001) 

MALİYE BAKANLIĞI 
22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.662 Teknik personel ücretleri 
22.663 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Maliye Bakanlığı yatırım güderleri top-
lmaı : 27 639 000) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 1 

1 1 
1 1 

7 850 000 7 000 000 
500 000 720 000 

15 875 000 3 700 000 
870 000 100 000 
30 000 1 

32 530 000 24 639 000 
1 250 000 800 000 

50 000 200 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 667 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

SAĞLIK V ESOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI (Sosyal hizmetler) 

22.666 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 7 500 000 
22.667 Teknik personel ücretleri 680 000 
22.668 Teknik personel geçici görev yollukları 20 000 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatı
rım giderleri toplamı : 10 050 000) 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 7 404 000 
22.672 Teknik personel ücretleri 195 000 
22.678 Teknik personel geçici görev yollukları 5 000 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı yatırım gi
derleri toplamı : 3) 

TİCARET BAKANLIĞI 
22.676 Yalpı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
22.677 Teknik personel ücretleri 1 
22.678 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Ticaret Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 3) 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
22.681 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
22.682 Teknik personel ücretleri 1 
22.683 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Ulaştırma Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 3) 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

9 050 000 
970 000 

30 000 

1 
1 
1 

1 • • . . 

1 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
Yarpı, tesis ve büyük onartın, giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yatırım gi
derleri toplamı : 3) 

SIĞINAKLAR İNŞAATI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
(Sığmaklar inşaatı yatırım giderleri top
lamı : 1 000 000) 
TURİSTİK LİMANLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

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 
yaıtırım giderleri toplamı : 5 935 000) 

22.686 
22.687 
22.688 

22.691 
22.692 

22.693 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

1 1 
1 1 
1 1 

500 000 950 000 
1 50 000 

7 800 000 17 200 000 

8 191 016 7 370 019 

5 224 000 5 659 000 
290 000 270 000 
10 000 6 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 gider
leri toplamı : 3) 
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
ları yatırım giderleri toplamı : 3) 

TARIM BAKANLIĞI LOJMANLARI 
22.741 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.742 Teknik personel ücretleri 
22.743 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Tarım Bakanlığı lojmanları yatırım gi
derleri toplamı : 3) 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI LOJMAN
LARI 

22.751 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.752 Teknik personel ücretleri 
22.753 . Teknik personel geçici görev yollukları 

(Millî Eğitim Bakanlığı lojmanları yatı
rım giderleri toplamı : 3) 
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197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

1 1 
1 1 
1 1 

ı ı 
ı \ 
1 i 

t 1 
ı t 
1- .'• • r - : - . 

I 1 

ı , : ' :'! ;': ;<: 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI LOJMANLARI 

22.761 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.762 Teknik personel ücretleri 
22.763 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığı loj
manları yatırım giderleri toplamı : 3) 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LOJMAN
LARI 

22.771 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.772 Teknik personel ücretleri 
22.773 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ulaştırma Bakanlığı lojmanları yatırım 
giderleri toplamı : 500 002) 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
LOJMANLARI 

22.781 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.782 Teknik personel ücretleri 
22.783 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı lojmanları 
yatırım giderleri toplamı : 1 342 002) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

ANKARA MORFOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

(Ankara Morfoloji Enstitüsü yatırım gi
derleri toplamı : 2) 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplama Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

1 
1 
1 

190 000 500 000 
100 000 1 

1 

1 327 000 935 000 
50 000 1 

1 1 

829 035 020 549 500 016 

1 300 000 1 
500 000 1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 671 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ANKARA TIP FAKÜLTESİ KLİNİK
LERİ 

22.813 Yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri 5 000 000 
22.814 Teknik personel ücretleri 400 000 

(Ankara Tıp Fakültesi klinikleri1 yatırım 
giderleri toplamı : 5 000 000) 
ANKARA SİYASAL BİLGİLER FAKÜL
TESİ 

22.815 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
22.816 Teknik personel ücretleri 1 

(Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi yatırım 
giderleri toplamı : 2) 

YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ 
22.817 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 925 000 
22.818 Teknik personel ücretleri 1 
22.819 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Yüksek İslâm Enstitüsü yatırım giderleri 
toplamı : 7 168 000) 

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
22.821 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 27 750 000 
22.822 Teknik personel ücretleri 1 170 000 
22.823 Teknik personel geçici görev yollukları 30 000 

(Erzurum Atatürk Üniversitesi yatırım 
giderleri toplamı : 31 750 000) 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

4 500 000 
500 000 

!(î 143 000 
500 000 
25 000 

28 450 '000. 
1 970 000 

30-000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
22.824 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.825 Teknik personel ücretleri 
22.826 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi yatırını giderleri top
lamı : 3) 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

22.827 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri' 
22.828 Teknik personel ücretleri 
22.829 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Karadeniz Teknik Üniversitesi yatırım gi
derleri toplamı : 24 800 000) 

LİSELER, ORTAOKULLAR VE KOLEJ
LER 

22.831 Yapı, tesis ve büyü konanın giderleri 
22.832 Teknik personel ücretleri 
22.833 Teknik personel geçici görev yolluklart 

(Liseler, ortaokullar ve kolejler yatırını 
giderleri toplamı : 206 423 000) 

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM MÜES
SESELERİ 

22.834 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.835 Teknik personel1 ücretleri 
22.836 Teknik personel geçici' görev yollukları 

(Meslekî teknik öğretim müesseseleri ya
tırım giderleri toplamı : 108 252 000) 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde B 
Lira Lira Lira 

1 1 
1 1 
1 1 

23 800 000 23 300 000 
î 180 000 1 470 000 

20 000 30 000 

187 255 000 111 3,23 000 
8 800 000 7 800 000 
200 000 200 000 

126 558 001 95 642 000 
4 000 001 7 950 000 
920 001 150 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 673 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi l i ra Lira 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI MÜESSESELER 

22.837 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 750 000 
22.838 Teknik personel ücretleri 1 
22.839 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yatırım 
giderleri toplamı : 6 400 002) 
İLKOKULLAR 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 268 828 000 
22.842 Teknik personel ücretleri 8 700 000 
22.843 Teknik personel geçici görev yollukları 300 000 

(İlkokullar yatırım giderleri toplamı : 
180 893 000) 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MÜESSESE
LERİ 

22.851 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 55 995 000 
22.852 Teknik personel ücretleri 3 900 000 
22.853 Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 

(öğretmen yetiştirme müesseseleri yatırım' 
giderleri toplamı : 66 495 000) 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.854 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
(Halkapmar tesisleri için) 

22.855 Teknik personel üeretHeri 1 
22.856 Teknik personel geçici görev yollukları 1 

(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yatiL 

rım- gid'erleri toplamı : 46 790 002) 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

3 100 000 
1 
1 

55 843 000 
7 750 000 

250 000 

59 950 000 
5 850 000 

150 000 

46 790 000 

1 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BEDEN 
EĞİTİMİ VE İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

22.857 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.858 Teknik personel ücretleri 
22.859 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Millî Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve 
İzcilik Müdürlüğü yatırını giderleri top
lamı : 3 250 000) 
İSTANBUL OPERASI 

22.861 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.862 Teknik personel ücretleri 
22.863 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İstanbul. Operası yatırını gideı'lcri topla
mı : 5 000 000) 
MÜZELER İNŞAATI 

22.871 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 
22.873 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Müzeler inşaatı yatırım giderleri topla
mı : 2 000 002) 
KÜTÜPHANELER İNŞAATI 

22.874 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.875 Teknik personel ücretleri 
22.876 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Kütüphaneler inşaatı yatırım giderleri 
toplamı : 5 148 000) 

22.877 Millî Folklor Enstitüsü yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri 
PLÂNLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 

22.878 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lka Lira Lira 

100 000 2 850 000 
1 390 000 
1 10 000 

4 300 000 4 320 000 
680 000 675 000 
20 000 5 000 

2 400 000 700 000 
100 000 1 

1 1 

9 500 000 4 548 000 
390 000 475 000 

10 000 25 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

TARIM OKULLARI 
22.881 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.882 Teknik personel ücretleri 
22.883 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Tarım okulları yatırım giderleri1 toplamı : 
45 450 000) 

METEOROLOJİ MESLEK OKULU İN
ŞAATI 

22.884 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

SAĞLIK OKULLARI İNŞAATI 
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 : 18 237 000) 

22.891 İCA teknik yardımından faydalanmak 
suretiyle kurulacak tesislerin yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri 

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HALK EĞİTİM SİTESİ 

22.892 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.893 Teknik personel ücretleri 
22.894 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü yatırım 
giderleri toplamı : 4 242 000) 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

55 090 000 41 450 000 
3 450 000 3 950 000 

50 000 50 000 

10 600 000 15 187 000 
790 000 1 175 000 
10 000 25 000 

964 000 1 739 000 
195 000 330 000 
5 000 10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

JANDARMA SUBAY OKULU EK İN
ŞAATI 

22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 
22.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık ve Sosya'l Yardım Bakanlığı yatı
rım giderleri toplamı : 153 355 000) 

22.914 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık işleri Ge
nel Müdürlüğü yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 

22.921 Avrupa İktisadi İşbirliği yardımından 
faydalanmak suretiyle kurulacak tesislerin 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

22.931 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
BALIKÇI LİMANLARI 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
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1969 ödeneği Hükümetçe î 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

1 000 000 1 920 000 
147 960 001 145 602 002 

138 960 000 131 427 000 
8 800 000 14 000 000 
200 000 175 000 

31 710 002 

5 000 000 4 000 000 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 22 650 001 

DEMİRYOLLAR 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 3 020 000 
23.512 Taşıt alımları 980 000 
23.513 Teknik personel ücretleri 500 000 

(Demiryollar makina, teçhizat, taşıt alım
ları ve büyük onarım giderleri toplamı : 

3 500 000) 

LİMANLAR 
23.521 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rım giderleri 13 520 000 
23.522 Taşıt alımları 1 480 000 
23.523 Teknik personel ücretleri 1 500 000 

(Limanlar makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarım giderleri toplamı : 

15 500 000) 

HAVA MEYDANLARI VE AKAR YAKIT 
TESİSLERİ 

23.531 Maki'na, teçhizat alımları ve büyük onarım 
giderleri 1 500 000 

0 Taşıt alımları 1 

V 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

17 650 000 

2 832 000 
168 000 
500 000 

10 880 000 
120 000 

1 500 000 

1 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.533 Teknik personel ücretleri 
(Hava meydanları makina, teçhizat alım
ları ve büyük onarım giderleri toplamı : 

1 650 000) 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

YAPI VE İMAR İŞLERİ 
23.611 Taşıt alımları 
23.612 Taşıt alımları 
23.622 Taşıt alımları (Bakanlık makamı için) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

150 000 150 000 

4 060 001 3 

3 860 000 
1 

200 000 

1 
1 
1 

26 503 024 28 

1 499 440 063 1188 

31 710 002 21 

1 557 653 089 1 238 

j 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 18 500 002 

32.131 Demiryollar kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 2 100 001 

32.132 Limanlar kamulaştırma ve satmalma be
deli (15 milyonu Tuzla Tersanesi için olup 
başka işe harcanamaz.) 12 900 000 

32.133 Yapı ve imar işleri kamulaştırma ve satm
alma bedeli 1 000 000 

32.134 Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri 
kamulaştırma ve satmalma bedeli 2 500 001 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
büyük onarımlar 11 000 001 

29 500 003 

38 900 000 

7 000 000 

20 600 000 

1 000 000 

10 300 000 

38 900 00 

A > 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BELEDİYELERİ] YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.420 Ankara Belediyesine yardım 

(Ankara Belediyesince yaptırılacak yeral
tı ve yerüstü geçitlerinde kullanılmak 
üzere) 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bayındırlık Bakanlığı Mensupları istihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

501 

500 500 

125 000 

125 000 125 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.700 i Limanlar mütaahhit bono borçları 

36.900 Konsolide dış borçlar aslı, kur farkları ve 
faizi 

52.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

6 010 001 

110 001 

5 760 002 

29 500 003 
501 

125 000 
6 010 001 

110 001 

38 900 001 
501 

125 000 
5 760 002 

110 000 
1 

29 500 003 
501 

125 000 
6 010 001 

1 
110 000 

1 

38 900 001 
501 

125 000 
5 760 002 

5 900 000 

29 500 003 
501 

125 000 
6 010 001 

5 650 000 

38 900 001 
501 

125 000 
5 760 002 

29 500 003 
501 

125 000 
6 010 001 

38 900 001 
501 

125 000 
5 760 002 

35 635 505 44 785 504 
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- Rapor 

Bütçe 'Karma Komisyonu Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığının 1970 malî yılı bütçe raportörleri olarak, Bakanlığı ilgilendiren geneli ekonomik 
kilâtın işleyişi, teşkilâtın çalışmalarından elde edilen sonuçlar, Hükümet Programı ve Kalkınma Plânı ile Bak 
ler ü/jerinde yaptığımız inceleme sonuçlarını ve bu Bakanlıkla ilgili teklif ve temennilerimizi sayın Komisyon 

Ticaret Bakanlığının teşkilâtı ve f aaliyetlieri 

Bakanlık, 1939 tarihli Teşkilât Kanununun 1 nci maddesine göre iç ve dış ticaret işleriyle, bunlara ilişkim 
ile mükellef olmak üzere, aşağıda adları yazılı dairelerden müteşekkildir. 

1. Husûsi Kalem Müdürlüğü, 
2. Tetkik Kurulu Başkanlığı, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. İçticaret Genel Müdürlüğü, 
6. Dışjticaret Dairesi Başkanlığı, 
7. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, 
8. Standardizasyon Müdürlüğü, 
9. Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü, 
10. Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü, 
1.1. Zatisi eri ve Levazım Müdürlüğü, 
12. Genel Evrak Müdürlüğü, 
13. Savunana Sekreterliği, 

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı, kendi daireleri ve Bakanlığa bağlı kuruluşlar eliyle, Türkiye'nin her türl 
careti, yatırımlar, üretici ve tüketici arasında koordinasyon sağlama, elkonıomilk kalkınmamızı gerçekleştirece 
uygulama gibi çok çeşitli ve önemli hizmetlerle görevli ve bu bakımdan ekonomimizin her yönü ile sıkı iliş 
metlerin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip olarak teşkilâtlanmadığını müşahade ettik. 

Filhakika, 1939 yılında kurulan Ticaret Bakanlığı, aradan gecen 30 yıl içinde, memleketimizin sioisiyal ve 
lişmelere uygun bir şekil ve seviyede teşküâtlanamamıştıır 

Bakanlıkça muhtelif tarihlerde hazırlanan Teşkilât Kanunu Tasarısının sonuncusu Başbakanlıktan geri al 
Hükümet Programına, diğer medeni ülkelerdeki mümasil kuruluşlara ve zamanımızın ihtiyaçlarına göre ye 

Bakanlığın reorganizasyonunu öngören hu tasarının en kısa zamanda meclislerden geçirilerek kanunlaşm 
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Ticaret Bakanlığının çalışmaları : 

içticaret Genel Müdürlüğü : 
İçticaretıin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusu ile görevli İçticaret Genel Müdürlüğü; yerli ve ecnebi şirketle 

cılık,, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsaları, ölçüler ve ayar işlem, esnaf ve küçük sanatkârlar, uyuş 
sermaye ile ilgili mevzuatın Ticaret Bakanlığına tahmil ettiği vazifeleri yürütmektedir. 

Genel Müdürlükçe 1969 yılı içinde yapılan çalışıma!arı aşağıdaki şekilde özetlemek uııüımikündür : 

1. a) 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre, yeni kurulacak bankalar ile şube tesisi, bankacılık muameleleri 
lepleri hakkında mütalâa verilmekte, aylık mevduat ve kredi cetvellcriyle bilançoları incelenmekte, banka kred 
politikasına uygun ve üretime yönelmiş şekilde düzenlenmesi takibedilmektedir. 

b) Zirai krediler, esnaf ve küçük sanatkâr kredileri ve .rehin 'karşılığında istihlâk kredileri vermekle göre 
kiye Halk Bankası ve İstanbul Emniyet Sandığının 3202, 2284, 3460 ve 440 sayılı kanunlar hükümleri gereğince dene 

c) 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile 1711 sayılı Tasarruf Sandıkları kanunlarının uygulanması 

Banka kredilerinin 1969 yılı Eylüfl ayındaki dununu, geçen yıllarla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

1969 
1967 1968 Eylül 

milyon milyon milyon 
Tl. Tl, Tl. 

Resmî sektöre açılan krediler 2 777 2 671 3 052 
Zirai sektör » 5 551 7 115 7 286 
Sınai Kalkınma Bank. » 1 043 1.. 248 1 466 
Mesken inşaatı » 1 058 1 901 1 906 
Küçük sanat » 585 777 946 
Ticari » 11 554 13 863 16 434 

Toplam 23 368 27 575 31 090 
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Bankalardaki mevduatın durumu ise şöyledir : 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Yâdeli tasarruf ımevduatı 
Vadesiz tasarruf mevduatı 

Toplam 
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1969 
1967 1968 Eylül 

milyon milyon milyon 
Tl. Tl. Tl. 

2644 2 959 3 105 
4 027 5 443 5 016 

'S 954 4 913 5 440 
10 390 12 800 13 358 

21 015 26 115 26 919 

Banfealann teşkilâtlanma durumundaki gelişme aşağıda gösterilmiştir 

1967 1968 1969 

47 48 
2 223 2 551 2 9 

93 105 1 

Banka adedi 
Banka şubeleri adedi 
Ödünç para verme işleri ile uğraşanlar 

2. 507 sayılı Kanunun uygulanması takibedilıiiekte, esnaf ve küçük sanatkârların teşkilâtlanıp nıem'lek 
kınma hizmetlerinde hisselerine düşeni gereği şekilde yapabilmelerini temin imkânlar] araştırılmaktadır. 
pılan çalışmalar sonuçlandırılmış ve tasarı T. B. M. Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş 

Esnaf ve (küçük sanatkârların 1969 yılı Aralık ayındaki teşkilâtlanma durumu, önceki yıllarla ünuaık 

Esnaf ve küçük sanatkârlar derneği 
Esnaf ve küçük sanatkârlar derneği birliği 
Esnaf ve küçüik sanatkârlar f eiderasiyionu 
Esnaf ve küçük sanatkârlar konfederasyonu 

1966 1967 
Aded Aded 

2 006 2 095 
55 64 
6 6 
1 1 
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Yıl içinde kurulan dernek sayısı 1968 de 157 iken 1969 da 170 olmuştur. 
3. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırma 

ve şirketlerin tasfiye işlemleri yürütülmekte, şirk. İlerin âdi ve fevkalâde genel kurul toplantılarında komiser bu 
tarihli Ecne'bi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasını Şirketler Kanunu gereğince yabancı şirketlerin faaliyetle 
tadır. 

Muhtelif yıülar&a (kurulan anonim ve limited şirketlerin adedi ile sermaye toplamları aşağıda gösterilmiştir : 

Anonim Şirketler Limited Şirketler 

Sermaye ıSermaye 
Yılı Adedi Toplamı Tl. Adedi Toplamı Tl. 

1964 
yılma 
kadar 1 257 3 358 205 000 3 644 
1965 91 398 988 000 201 
1966 123 418 071 500 212 
1967; 143 551 452 000 243 
1968 177 932 077 000 269 
1969 243 875 090 000 328 

(15 Aralık) 

Toplam 2 034 6 560 883 500 4 897 1 941 191 500 

4. Başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketleri takibedilmekte, fiyatların serbest rekabet esaslarına 
ları ortadan kaldırma çareleri araştırılmaktadır. Bu amaçla; 

a) Bölgelerinde yetişen zirai mahsullerle bilûmum sanayicilerin mallarım teşhir ve tanıtmaya imkân verdiği gi 
getiren fuar, sergi ve panayırların modern ve teknik esaslara uygun kuruluşları teşvik edilmekte, bütçeden yardı 

h) Yaş mıeyva ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin ıslahı âımkânlan araştırılın.aktadır. 
c) Perakende satışa arz edilen mallara etiket koyma mecburiyetini gert&Pen 3489 sayılı Kanunun bütün yurda 

çalışma yapılmaktadır. 

1 416 179 000 
66 723 000 
80 983 500 
91 370 000 
101 437 000 
185 099 000 
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1069 yıkruia a ç̂ılışıııa lizin verilen Fular, Sergi ve Panayırların durumu (gıeçenı yıBarla mukayeseli olar 

Iftıar iSergi Panayır 
Yıl adedi iadedi adfcdi 

19.65 3 4 76 
1966 3 5 57 
19;67 5 8 61 
1968 6 7 152 
1969 9 6 215 

(yıatpıllan a ınlajkjdî [yıandıjnıliair ölse, iyılaira 

Yapılan 
nakdî 
yardım 

Yıl 

1965 

Tıl. Yıl 

1965 304 000 
1966 425 000 
1967 540 000 
1968 535 000 
1969 456 000 

Yurdmroua&a 1969 yılı içinde açılan Fuar, Sergi ve Panayırlar ile blumlara Bakanlıkça yapılan ya 
gösteraimlişltir. 

5. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Odalar Biriliği Kamtuıntoııum uygulaama 
a) Bilhassa fiyat aleniyetini geltdren kuruluşlar olarak ticaret borsaları teşvik edıiılmıökte, tosıis m 

l)üitçeden ödemeler yapılmaktadır. 
b) Borsalarımı faaliyeltOıeri teftiş ve komttrcul ettiriLmekte, kote edilen mjaddelerıin nltelilklerinıin tesb 

dışı işlem yapılmiasım önliyeoek tedbirlerin almmiası komiuısfuınıda çaUşıimaiktadır. 
ç), Hayvankaçakçılığını Meımeye yardımcı 'olmaları bafeımınıdan boraaiİJarım, camlı haytam alıım ve 

tırılmaktadır. 
d) Tüccarın meslekî hizmetlerimi görmek, nneslek ahlâk ve tesanıüdüınıü konulmak amaciyle teşkilâtla 
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Bonslaillajnaı ikıuınıilluŞ Vıe ffıaıaljTeltleri iaşağıdaiki oöfcveMe, lînuibayöselii olanak g'ösıteırdlimıiştiir : 

Yıl sonunda f aa- Borsalardaki 
Yıl içinde kura- illiyette bulunaın toplam muamele 

Yıl lan borsa adedi borsa adedi hacına Tl. 

1964 —. 37 6 342 385 300 
1965 1 38 6 910 696 300 
1966 3 41 7 381 969 500 
1967 2 43 8 272 045 000 
1968 13 56 8 351 166 000 
1969 1 57 — 

1969 yılı içinde Muratlı, Hayrabolu, Silivri ve Polatlı ilçelerinde ticaret borsası kurulması konuları incelenmiş ve s 
kurulması uygun görülmüştür. ,•• ; 

Yıl içinde tesis kuran ticaret borsalarına, bütçeden (235 000) liralık yardım yapılmıştır. 
1969 yılı içinde Erciş, Çumra, Kar,ahallı, Hayrabolu, Ürgüp, Seydişehir ve Birecik'te Ticaret YQ Sanayi Odası, D 

yol'da Ticaret Odası kurulmasına izin verilmiştir. 

Ticaneit /vte ISaınaiyi Odaları ikuraltaşıuıldaikii gıellişımıa Işöyledir1 : 

1965 1966 1967 1968 1969 

Ticar«t ve Sanayi Odası 91 94 99 109 116 
'Ticaret Odası 31 34 35 36 40 
(Sanayi Odası 3 5 5 •6 6 

6. ıSigorta şirketlerinin Murakabesi hakkındaki 7397 sayılı Kanun hükümleri gereğince, memleketimizde kurulmuş 
ketlerine adit işlerin Devletin sigorta politiikasıesasılarına uygun olarak tedvirine nezaret edilmekte, Türk ve yabanc 
lüne, faaliyete geçmelerine, fesih, devir ve tasfiyelerine, istihsal organlariyle münasebetlerinin mevzuat, teknik ve ikti 
makta, ihtiyatların tesisi murakabe ve kontrol edilmektedir. 

1160 sayılı Kanun ve buna istinaden akdedilen mükerrer sigorta inhisarı işletme imtiyazı mukavelesinin uygulanm 
Halen memleketimizde 23 yerli (2 si reasürans) ve 20 yabancı olmak üzere 43 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir 
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Si^oıfe işatfkelttaitaafn ŞfcaMl! /efbtâfkieati rprjüm ve ödeıdilklleri faaöıar ıfcuffeadları 'aşağıda g^teritaıâştir : 

Ödenen basar ve tıazminat 
tutarı Tl. 

Tabsil «dilen Hayat sigortası 
Yıl prim Tl. hariç Hayat sigortası 

1962 230 049 488 — —. 
1963 244 686 160 121 784 860 2 598 994 
1964 249 715 267 115 534 353 3 140 230 
1965 265 023 298 110 755 967 4 089 784 
1966 309 468 112 137 289 057 4 263 101 
1967 362 630 253 168 534 960 4 740 886 
1968 420 489 124 174 248 368 5 982 850 

7. 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun ilgili ıhüküımleri gereğince, haşhaşın eklimi ve afyo 
sı teşekkülleree alman kararların memleketimizde tatbiki ile görevli Bafcaınlık ve kuruluşlar arasında koord 
tadır. 

8. Ticaret Bakanlığına tevdi 'edilen görevlerin yurt ölçüsünde daha iyi ifa edilebilmesi ve Hükümet h 
mesi amaciyle bölge müdürlüğü teşkilâtının genişletilmesine çalışılmaktadır. 

Ankara, Adana, Bursa, İstanbul, izmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Gaziantep't 
Tekirdağ, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Muş ve Konya illerinde de bölge müdürlüğü kurulması için 

9. 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Nizamnamesi gereğince, ölçü, tartı aletleriyle, elektrik, su, havagazı v 
muayeneleri yapılmış, belediyelerin bu konuda görevli teşkilâtı murakabe edilmiştir. 

1969 yılı içinde bilhassa pazar yerleri, odun, kömür satış depoları ile 'akar yakıt istasyonlarındaki tart 
anjiyet verilmiştir. 
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Mjulajyeiîie ivte ıkoaıltalolu jyaipıllaiiı (öliçfii Me laMlerinım imlikten laşağıda ^östea îfllmiiŞftiSr : 

İlık muayene ; 
Yıl 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

I >amgai anan Reddedilen 

2 366 908 
2 484 131 
2 389 369 
2 830 140 

(9 ay tok) 1 723 232 

35 907 
36 730 
39 618 
36 176 
32 004 

Yekûn 

2 402 815 
2 428 987 
2 428 987 
2 866 316 
1 755 236 

Yıllık muavene 

Baik anlık Ölçüler 
'Teşkilâtınca 

(İrap Merkezi Belediye Ölçüler 
ve Aya;r •mıonııurkıklarımca 

Yıl Damgalaman Reddedilen Damgalaman Reddedilen Yelimin 

1965 53 365 
1966 51 538 
1967 56 141 
1968 58 353 
1969 (9 aylak) 59 896 

615 
859 
882 
759 
593 

799 251 
901 913 
718 İSO 
688 206 

64 330 
67 255 
57 778 
52 079 

918 561 
021 565 
832 991 
799 397 
60 489 

/*7 Bu rakamlar bölgelerden gelecek çalışma ro.porlariyle birlikte 1970 Marl ayında tesbit olu
nabilecektir. 

Ani kontrollanda, 289 899 aded ölçü aleti muayene edilmiş, tesbit olunan 14 310 hatalı alet hakkında gerekli işlem 
10. a) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu lıükiinılcrinden faydalanmak istiycn firmaların .mürac 

yılı Kaaıunun 6 ncı maddesine göre Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin yetkilerimi devralan Devlet Plânlama 
uygun olarak bu konudaki Bakanlar Kurulu Kanar nameleri hazırlanmakta, yabancı sermaye iştiraki olan firmaların 
le 6224 sayılı Kanun tatbikatında sekreterya görevi ifa edilmektedir. 

1968 yılı sonu itibariyle yatırım müracaatlarının adedi 32 dir. 1969 yılının Kaısım ayı sonuna kadar müracaat a 
nuna, kadar bu miktarın artması beklenmektedir. 

1969 yılımda Kasımı ayı sonuna kadar yapılan yatırım müracaatlarının, verilen müsaadelerin ve meni koketimize fii 
yenin durumu 1968 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir .-
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Aynî Nakdi î Aynî ve (1. m 
sermaye sermaye1 nakdî ser. •serm 

Tl. Tl. Tl. •T 

Yatırım müracaatları : 

Tl. •T 

1968 141 218 758 149 '873 160 76 750 000 7 8 
1969 (Kasım sonu) 163 718 375 245 '313 050 186 108 906 18 4 

Kararnamelerle verilen müsaadeler 
1968 160 518 745 62 767 841 52 000' 000 L'2 0 
19'69 (Kasım sonu) '230 299 240 134 834 735 4 127 562 11 4 

(Memleiketimize fiilen, gelen yalbancı sermaye : 
1968 '21 '760 456 69 187 344 
19'69 (Kasım sonu) 21 444 Ö66 138 086 088 

Her ne kadar, 1969 yılı Kasım ayı sonuna kadar mciınloketimize fiilen gelen yabanen sermaye 
azalma göstermekte ise de, halen yürürlükte olan işlemler, bu farkın yıl sonuna kadar telâfi edile 

b) '6224 sayılı Kanundan yararlanan firmaların faaliyetleri takibedilnıekte ve söz konusu Ka 
eden firmaların dosyaları, alınması gereken tedbirler de belirtilmek suretiyle Devlet Plânlama, Mer 

1968 yılında 44 ve 1'969 Kasım ayı sonuna kadar da 52 firmanın yatırım müsaadeleri iptal edil 
Firmalar üzerindeki objektif kontrol ve murakabe aralıksız devam etmektedir. 
II - Kalkınma Plânı ve Hükümet programında öngörülen, idareyi ve idari metotları yeniden 

ret Genel Müdürlüğü 'bünyesinde kurulan «Organizasyon ve Metot Birimi» çalışmalarına devam et 
1969 yılı içerisinde; 
a) *5. 16 Mayıs 1969 tarihleri arasında Borsa komiserleri sevk ve idare semineri tertibedil 
lb) Ocak - Nisan 1969 aylarını kapsıyacak şekilde ve bakanlık mensuplarının lisan bilgilerini 

kursu tertibolunmuş, mesai saatleri dışında yeralan bu kurslara bütün 'bakanlık personeli arasın 
Sigorta endüstrimizin muhtaç olduğu kaliteli personel yetiştirme gayretlerinden olarak sigorta 
Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı : 

Ticaret Bakanlığı teşkilâtı içinde Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 3614 ve 1173 sayılı kanunlara 
ve çok taraflı iktisadi ve ticari münasebetlerimizi düzenlemek ve yürütmekle görevlidir. 

Dış Ticaret Dairesi Merkez Teşkilâtı, son defa hizmetlerin bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
rütülebilmesi için, kadro imkânlarının elverdiği nisbette reorganizasyona, tabi tutulmuştur. 

Yeni selde göre, Dış Ticaret Dairesi Merkez Teşkilâtı, bir başkan ile üç ikinci başkan ve 6 baş 
vis ve seksiyonlardan kuırulmuştui'. 

'tutarı, 19 
ceği intib 
mm!a ka 
kez Teşk 
mistir. 

düzenle 
mektedir 

mistir. 
artırmak 
•dan cema 
kursları b 

göre ihra 

'tarzda, 

'kan yard 
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I - Grup : 
II - Servis : 
Çok Taraflı Anlaşmalar Servisi : (OEOD, GATT, UNOTAD, AEK Seksiyonu; Ekonomik Birleşmeler, GEE, EF 

NATO, OENTO, RÖD, FAO Madde Anlaşmaları ive Sürplüs Seksiyonu.) 

IV - Servis : 
İthalât Servisi : (ithalât Tatibikat Seksiyonu; ithalât Madde Etüt Seksiyonu; İthalât, Mevzuat, Temdit Muamel 

ğişikliği Seksiyonu; AID Seksiyonu.) 
V - Servis : 
İdari İşler Servisi : (Muamelât, Evrak, Arşiv ve Daktilo Seksiyonu; İstatistik Seksiyonu; NATO, Savunma Sek 

mitesi Seksiyonu.) 
II - Grup : 

I - Servis : 
İki Taraflı Anlaşmalı ve Anlaşmasız Memleketler Servisi : (Kliring Anlaşmalı Memleketler Seksiyonu; Serbest D 

M'e'mlekötler Seksiyonu.) 

III - Servis : 
İhracat Servisi : (İhraç Maddelerimiz İç ve Dış Piyasa Durumu ve Fiyat Hareketleri Seksiyonu; Etüt ve Tatibika 
Dış Fuarlar ve Sergiler Seksiyonu : 
III - Grup : 
VI - Servis : 
İhracat Etüt, Geliştirme, Marketimg, Pazar Araştırma, Plân ve. Koordinasyon Servisi : (İhracat Etüt, Geliştirme, 

.Seksiyonu; Koordinasyon ve Plânlama Seksiyonu; Dış Kollar Seksiyonu; Genel İthalât Etüt Seksiyonu.) 
İzmir Fuarı Seksiyonu, Mevzuat Seksiyonu. 
Dış Ticaret Dairesi Merkeız Teşkilâtının kadrosu, 66 yüksek tahsilli meslek memuru, 2 dekoratör mimar, bir de 

yan memur, 10 daktilo olmak üzere 96 kişiden ibarettir. Dış teşkilât ise, 70 meslek memuru, 6 beynelmilel teşekküll 
mak üzere 76 kişidir. Ticaret Bakanlığının 3il yalbancı ülkede, 34 yerde temsilciliği vardır. 

Dış Ticaret Dairesinin görevleri, sorumluluk ve yetkileri ise şöyledir : 
— Dış Ticaret münasebetlerinin tanzimi, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanması, iki taraflı ticaret mukavele 

ıtes'biti, müzakeresi, akdi ve tatbikatının yürütülmesi, 
—• Çok taraflı milletlerarası iktisadi ve ticari ianlaşmalarm ilgili «bakanlıklar ile müştereken hazırlanması, mü 

yürütülmesi. 
— Milletlerarası İktisadi İş'birliği ve Kalkınma Teşkilâtının ticari münasebetlerle ilgili faaliyetlerinin takibi v 
— İthalât ve ihracat programlarının hazırlanması, tatbiki, ticaret 'bilânçjosu ile ilgili tedbirlerin aıınnıası, 
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—• Dış ticaret mübadelelerini ihlâl edici mahiyetteki Milletler arası hareketleri takip, tesbit ve alınacak 
te tâyin etmek ve uygulamak, 

—- İç ve dış ticari ve iktisadi olayların takibi ve elde edilen bilgilerin ilgili kuruluşlara intikal ettirilmes 
—• Yabancı ülkelerin beynelmilel sergi ve fuarlarına iştirak edilmesi, mail anımızın tanıtılması vo propa 
İhraç mallarımızın tanıtılması, sürümünün temimi ve yeni pazarlar araştırılması, 
—• Yabancı ülkelerdeki müşterek ticaret odaları faaliyetlerinin takibi ve bunlarla işsbirliği yapılması, 
—• Yabancı ülkelerdeki Ticaret Müşavirlik ve Ataşeliklerimizin çalışımalarınııı tertip, tanzim ve takibi, 
Yabancı ülkelerdeki iktisadi temsilciliklerimizin çalışmalarına katılmak ve bunların ticari mevzulardaiki 
—• Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Hükümet programı ile yüklenilen görevlerin ifası. 
Kanaatimizce, ihracatımızın medeni milletler seviyesinde geliştirilmesi, Kalkınma Plânında ön görülen h 

sadi ve ticari münasebetlerin gitgide artarak giriftleşımesi, ticari mübadelelerin artan bir tompo ile ulusla 
yabancı ülkelerle iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yeni uıünasebetler kurulması ve bu «obepile k 
nan veya yeniden ticaret münasebetleri tesis etmek istediğimiz ülkeler nezdinde temsilcilikler açılması gibi 
resinin 1930 larm ihtiyacına göre kurulmuş bulunan merkez ve dış teşkilât kadrolarının zamanımızın ihti 
yız. 

Dışticaret Politikası: 
Dış ticaret politikamızın hedefleri Beş Yıllık Kalkmiına Plânında gösterilmiştir. Bu hedef ve prensiple 
a) İhracat politikası serbesti esasına dayanmaktadır. Ancak, geniş üretici kütlesini ilgilendiren, spek 

leri müşahede olunan, ekonomik çıkarlarımız yönünden özellik arz eden ve değer fiatlariyle iç piyasaya sü 
rülen bir kısım ihraç mallarımızın ihracatı, ihraç ımemnuiyeti, lisans ve tescil sistemleriyle kayda tabi tutu 
taraflı ticaret ve kliringli ödeme anlaşması bulunan ülkelere yapılan her türlü ihracat lisansa tabi olup a 
daki kontenjanlara ve hesap durumuna göre lisans verilir. 

İhracat rejimi Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık programlar ile tesbit edilen esas ve ilkeler dâhilinde 
teşekküllerin temsilcilerinin katıldıkları mutad tıoplantılarda açıklanan görüşlerin ışığı altında, tatbikatta de 
defa ilân edilmekte ve yürürlük devresi zarfında mutlak zaruret bulunmadıkça her hangi bir değişiklik ya 

b) İthalât politikasının temeli liberasyon ve kota sistemine dayanmaktadır. 
APA ülkeleri, serbest dövizle mübadele yaptığımız ülkeler ve anlaşımasız memleketlerden ithalât, libera 

göre yapılmaktadır. 
Tahsisli ithal malları listesi, sanayici ve ithalâtçı kotalarından meydana gelmekte ve yerli sanayiin kor 

dan ithali sınırlandırılmış maddeleri kapsamaktadır. 
Aramızda İki Taraflı Ticaret ve Kliringli Ödeme Anlaşması bulunan ülkelerden ithalâtımız, bu Anlaş 

kontenj'aıilar dâhilinde yapılmaktadır. 
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Mezkûr kontenjan listelerinde yer alan maddeler, ithalât rejimine eldi liberasyon ve tahsisli ithal malları l 
ibarettir. İki Taraflı Anlaşmalara ekli kontenjan listeleri, âkıd taraiiîlar arasında her yıl gözden geçirilerek, zama 
rilmektedir . 

Dış ticaret rejimine ekli Liberasyon ve Tahsisli İthal Malları üstelleri düzenlenirken, Kalkınma Plânına gö 
sanayi hammaddeleri ve tüketim imalıları ihtiyacı göz önünde tutulmaktadır. 

Ali), yardımları ile finanse edilen ithalâtta bu yardımın gerektirdiği özel usul ve esaslar uygu'lannıaktadır. 
İthalâtta hiç'bir şekilde takas ve bağlı muamelelere müsaade edilemez. 
Eski veya, kullanılmış veya yenileştirilmiş mal ithâline izin verilemez. 

Kalkınma Plânı ve Dış Ticaretimiz : 
İthalât ve ihracatımız Kalkınma Plânı ve yılhk programlariyie tesbit edilen esas ve ilkeler ve hükümet prog 

tedir. Plân devresinde, Dış Ticaret hacmi ve dengesi bakımından ihracat ve ithalâttaki gelişmelerin ölçüsü Kalk 
defler olmuştur. Bu itibarla, Dış Ticaret konusunun plân hedeflerine uygunluk bakımından ele alınıp rakamllar 
mekteyiz. 

a) İhracat : Kalkınma > Plânının yıllık uygulama programlarında ihracat için öngörülen hedefler ve tatbikat 
ledir : 

nl iar Program Gerçekleşme Fark 
(Milyon $)' (Milyon $), (Milyon ! 

1963 348 368 + 20 
1964 oto 411 + 3'6 
1965 410 464 + 54 
1966 450 491 + 41 
1967 510 523 + 13 
1968 540 496 — 44 
1969 575 413 (10 ay) — 
1970 600 —. —. 

1969 yılının ilk 10 aylık devresinde yapılan ihracat 413 milyon dolardır. 1967 yılının ilk 10 aylık devresinde 
ve 1968 yılının aynı devresindeki ihracat 368 (milyon .dolardır. Bu rakamlara nazaran 1969 yıllık ihraca t ımıizın 54 
leceği anlaşılmaktadır. Bu rakam da rekor bir seviye teşkil edecektir. 
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ihracatın bünyesi itibariyle, 1968 yılı için Plânda öngörülen ve tatbikatta, gerçekleştirilen rakamlar şöyl 

Program Ge rçekleşme 
(Milyon $) (Milyon $) 

Tarım ürünleri 409 407 
S'anayi ürünlleri 100 64 
Madencilik ürünleri 31 26 

Bu rakamlara göre, tarım ürünleri ihracatı program hedefine yakın bir seviyede gerçekleşmiş, sanayi 
mış ve madencilik ürünleri program hedefini 'aşmıştır. 

1969 yılı için (plânda 'öngörülen hedefler ile, yılın ilk 10 aylık devresinde "gerçekleşen rakamlar aşağıdak 

Program 'Gerçekleşme 
(Milyon $) (Milyon $) 

Tarım ürünleri 442 308 
Sanayi ürünlleri 100 77 
Madencilik ürünleri 33 28 

Bununla 'beraber, ihracatımızdaki artış, 1964 yılında bir evvelki yıla nazaran % 11,6 ve 1965 yılında % 
oranının üstünde seyrettiği halde, 1966 yılında % 5,8 ve 1967 yılında % 6,6 1969 yılı ilk 10 ayın da ise geç 
olmuştur. 

1969 yılman ilk 10 aylık devresinde madde grupları itibariyle geçen, yılın aynı 'devresine kıyasla tarı 
ürünleri % 23,8 ve sanayi ürünleri ihracatı % 35,3 oranında artmıştır. 
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Başlıca ihraç, maddelerimiz itîbariyîle ihracatı artan maddelerle artış oranları şöyledir 

Taze meyveler % 154,4 
Turunçgiller % 15,5 
Çekirdeksiz kuru üzüm % 8,0 
Kabuksuz fındık %" 42,4 
Yaprak tütün % '5,9 
Sığır % 243,4 
İpek böceği kozası % 467,2 
Yemen K. hayvanlar. % 86,4 
Bor tuzları % 19,8 
Krom cevheri % 25,7 
Sal: civa % 63,6 
Koyun eti % M-(),4 
Şeker % 562,0 
Ham bez % 598,9 
Pamuk mensucat % 91,5 
Acır Fııel OM % 625,5 
Kimya sanayii ürünleri °/â 179,4 

Bunlardan, haşka .geçen yıl hiç ihraç edilmemiş bulunan zeytinyağı bu yıl (11) milyon dolarlık ve pamuk ipliğ 
edilmiştir. 

İhracatı azalan maddelerle azalış oranları aşağıda gösterilmiştir. 
Mercimek % 57,6 
Antep fıstığı % 29,3 
Pamuk % 18,6 
Koyun %> 29,4 
Yün % 37,6 
Tiftik %' 25,7 
Piritler % 20,8 
Bağırsak % 10,3 
Küspe % 13,2 
Yünlü dokuma ' % 52,5 
Ferro krom % 28,9 
Ham bakır % 50,4 
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1969 yılının ilk 10 aylık devresindeki tütün ihracatı, her ne kadar gecen yılın aynı devresine nazaran % 
aşağıdaki cetvelde de görüleceği üzere 1967 yılı ihracatı seviyesine erişememiştir. 

Ocak - Ekim Miktar Kıymet 
devresi (Ton) (1 000 $) 

1967 55 883 70 872 
1968 49 171 56 219 
1969 50 668 59 537 

İhracat devrelerine göre, tütün istihsali, ihracatı ve ortalama ihraç fiyatları aşağıda gösterilmiştir 

İhracat 
Ortalama 

İstihsal Miktar Kıymet ihraç fiyat 
Devreler ton ton (1 000 $) Kg./$ 

1964 - 1965 193 079 64 802 97 767 1,50 
1965 - 1966 123 643 84 375 105 836 1,25 
1966 - 1967 166 494 78 263 105 735 1,35 
1967 - 1968 182 639 78 492 99 453 1,26 
1968 - 1969 154 487 85 467 101 702 1,18 
1969 -• 1970 155 000 

1969 - 1970 mevsiminde dış memleketlere yapılan tütün satışları miktar ve ortalama fiyatları ise bir önceki 

Ortalama 
Eylül - 15/12 Miktar ,Kıymet ihraç fiyatı 

devresi (Ton) (1 000 .$) Kg./$ 

1968 - 1969 39 622 51 672 1,30 
1969 - 1970 25 765 28 546 1.11 
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1969 - 1970 ihraç mevsiminin başladığı 1 . 9 . 1969 tarihinde mevcut geçmiş yıllardan müdevver stoklar aşağ 

Tüccar Tekel 
Mahsul elinde elinde Toplam 
yılı (Ton) (Ton) (Ton) 

1962 798 798 
1963 3 955 ' 3 955 
1964 1 392 1 392 
1965 665 11 726 12 391 
1966 3 611 33 008 36 619 
1967 4 034 49 299 53 533 

Toplam 14 455 94 033 108 488 

Dünya şark tütünleri istihlâkinin 360 000 ton civarında olmasına karşılık bu çeşit tütün üreten 4 ülkenin top 
yaklaşmaktadır. Bu durum karşısında, memleketimizin ihracatı 80 000 ton civarında kalmaktadır. İç tüketim ve 
takdirde, istihsalin 130 000 tonu aştığı yıllarda stok terakümünün kaçınılmaz bir netice olduğu müşahade edilmek 

Nitekim, ortalama ihraç fiyatlarımızın yıldan yıla düşmesi de şark tütünleri üretiminin dünya tüketiminden faz 
Bu fiyatları menfi istikamette etkiliyen diğer bir faktör de, kalitenin gitgide düşmekte olmasıdır. 

İleride daha müşkül durumlarla karşılaşılmaması için, tütün üretiminin tanzimi ve mevcut stokların eritilmes 
ile müşterek sorumluluğa sahibolmaları gereken diğer bakanlıklarla, kredi bakımından bankaların sıkı işbirliği hal 
cuna varılmıştır. Gerçekten, tütün üretiminin tanziminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ve ihraca 
bakımından Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer millî bankaların tutumu ve etkisi mühim bir rol oynamak 
bancı malî kaynaklara dayanan ve tütünlerimizin maliyet fiyatına ihracını mümkün kılan prefinansman müessese 
ihracatında uygulanan faiz politikasının bir sonucudur. 
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İhracatımızın alıcı memleket gruplarına göre, dağılışı şöyledir : 

(Milyon dolar olarak) 
OEOl) Anlaşmalı W ığer 

Yıllar mc ;mleketleri 'înıeml ekoller incim; lelcetler To 

1963 •295 44 29 
1964 324 51 36 4 
1965 340 84 40 4 
1966 37J 89 31 4 
1967 396 96 31 5 
1968 354 102 40 4 
1969 (10 ay) 288 o,() 35 4 

Memleket grupları itibariyle 1967, 1968 ve 19 69 yıllarının ilk 10 aylık devresindeki ihracat nisbetleri de 

1967 1968 1969 
% % v/v 

73,53 96,6 i 69,89 
19,79 22,57 21,71 
6,70 7,82 8,40 

OECD 
Kliring anlaşmalı memleketler 
Diğer memleketler 

olmuştur. 
İhracatımızın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaları şöylece özetlemek mümkündür. 
— İhraç maddelerimizin pazarlanması ile ilgili olarak İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Bakanlığın iç v 

kuruluşlarla işbirliği halinde çalışılmaktadır. 

—• Bakanlığın dış teşkilâtı vasıtasiylo, ihraç mallarımızın dış pazarlarda karşılaştığı engeller ve yapı 
ruluş ve teşekküllere bildirilmekte ve gerekli tedbirlerin alınması istenilmektedir. 

—• Avrupa ülkelerine kamyonla yapılan nakliyatı kolaylaştırmak için bu ülkelerin hâzılariyle karayolu 
geçiş kontenjanları sağlanmıştır. 

— Yaş meyva, sebze, et ve balık gibi çabuk bozulan maddeleı- ihracatımızın geliştirilmesi için 140 aded 
bunlardan 130 adedi, yeni kurulan FRİNTAŞ (Frigo Nakliyat ve Ticaret A.Ş.) emrine verilerek hizmete kon 
vasıtalarının artırılması da öngörülmektedir. 
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—. ihracatın teşviki için, bankaların ve sigorta şirketlerinin ihracat kredilerinden almakta oldukları Banka ve 
Damga Vergisi, Damga Resmi ve diğer resim ve harçlardan muafiyet sağlanmıştır. 

— Serbest dövizle yapılan ihracat finansmanında faiz hadleri % 3 oranında indirilmiş ve karşılığı Merkez Bank 
sağlanmıştır. 

— 933 sayılı Kanuna göre, Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bür 
uygulanmasında koordinasyon sağlamakta, ihracata dönük veya döviz tasarrufu sağlayıcı yatırım yapacak müteşebb 
gösterilmektedir. 

—- İhracata müteveccih hazırlık ve imalât safhaları ve kredili ihracatın finansmanı için orta ve kısa vadeli kred 
— Serbest döviz karşılığında banka garantisini haiz olarak yapılacak bâzı sınai mamuller ihracatında, bedellerinin 

kaydiyle «kredili ihracat» muameleleri uygulanmaya başlanmıştır. 
— İhracatın geliştirilmesi amaciyle yürürlüğe konulan 261 sayılı Kanuna istinaden Devlet Plânlama Teşkilâtı ta 

ha geniş bir görüş altında uygulanmaktadır. 
— İhraç mallarımızın dış pazarlarda tanıtılması için bütçenin verdiği imkânlar dâhilinde uluslararası ticaret f 

mektedir. 1969 yılında Libya, Münih El Sanatları, Paris, Floransa El Sanatları, Tunus, Şam, Viyana, Bari, Bağdat, 
lararası II nci Asya (Tahran) fuarlarına resmen iştirak edilmiştir. 

1970 yılında, Münih El Sanatları, Brüksel, Floransa El Sanatları, Kahire, Barselona, Şam, Stokholm, İkofa Gıda v 
ris Beslenme, Karaşi Fuar ve Sergilerine iştirak edilmesi düşünülmektedir. 

— Geniş üretici kitlesini ilgilendiren önemli ihraç ürünlerimizde fiyat istikrarı sağlamak, döviz gelirlerimizi art 
ayyen bir seviyenin altına düşmesini önlemek ve üreticinin emeğini daha iyi değerlendirmek için Hükümet progr 
dâhilinde destekleme alımları yapılmaktadır. Destekleme alını fiyatları, her rekolte devresi için dünya fiyat konjon 
ve böylece nihai ihraç fiyatının en âdil ölçüde üretici eline geçmesi sağlanmaktadır. Destekleme alımlarının finansm 
tifleri Pyirlikleri ve diğer ilgili kuruluşlar, rekolte durumuna göre yeterli kredilerle teçhiz edilmektedir. 1969 yılı iç 
çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, antep fıstığı, çiğit, ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı destekleme alımlarına kon 
ka Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılmakta olan hububat destekleme alımlarına çeltik ve pirinç de ilâve edi 
ları ise, 196 sayılı Kanun gereğince Tekel Genel Müdürlüğü taralından yapılmaktadır. 

—• İhracatı artırmak ve kaçakçılığı önlemek, üzere, Et ve Balık Kurumu et ve canlı hayvan ihracatı ile görevlendi 
rarların Devletçe karşılanması esası kabul edilmiştir. 

—• İhraç mallarımızın standat hırının geliştirilmesi de, ihracat faaliyetleri bakımından üzerinde önemle durulan 
Müdürlüğüne ait kısımda bu konuya temas edilmiştir. 

— İhraç mail'larımıza yeni pazarlar bulmak ımaksadiyle 1965 yılından beri Irak, Habeşistan, ÜrcUüı, Finlandiya, A 
serbest döviz esasına dayanan ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Bilâhara Arnavutluk Anlaşması kliring anlaşması 

— Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle ticari mübadelelerimizi artırmak, mamul ve mahsûllerimize bu piyasalarda 
çalışmalar devam etmiştir. 

Cezayir, Tunus, Bağdat, Karaçi, Cidde, Trablusgarp, Kuveyt, Bükreş, Kopenhang'da Ticaret Temsilcilikleri açıl 
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İthalâtımızın bünyesini göstermesi bakımından, son 4 yıl zarfındaki yatırım malları, hammaddeler ve tüketim malları 
ram ve realizasyon olarak aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Yatırım ı nalları Har amadeler Tüketin ı malla 

Program Gerçekleşme Program. •Gerçekleşme Program Gerçek 
Yıllar % • : % 

% % % % 

1966 41,4 47,5 44,8 47,5 11,1 5, 
1967 42,5 47,1 46,9 47,9 10,6 4,9 
1968 39,8 48,0 50,0 47,2 10,2 4,8 
1969 42,4 44,7 (9 ay) 51,2 50,8 .(9 ay) 6,4 4,5 (9 
1970 42,6 — 5,1 —• 6,3 — 

İthalâtın bu kompozisyonu, sanayileşme ve yatırımları artırma konusundaki tutum ve çabaları açıkça göstermekte 

İthalâtımızın memleket grupları itibariyle dağılışı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
(10 aylık) 

1967 1968 1969 

lemleketleri 

1 000 $ :% 1 000 $ % 1 000 $ • % 

OEOD n lemleketleri 433 026 76,54 483 544 76,64 482 662 
Kliringli memleketler 85 175 15,06 88 087 13,96 94 972 
Diğer m cmleketler 47 547 8,40 59 266 9,40 51 904 
Bedelsiz ithalât — — • 39 500 

Toplam 565 748 100 630 897 100 669 038 1 

1969 yılma kadar bedelsiz ithalât rakamları genel ithalât içinde yeralmıştır. Bu yıldan itibaren istatistikler bed 
diğinden, memleket grupları itibariyle 1969 yılı ithalâtının % 78,2 si OEOD ülkelerinden, % 14,1 i Kliring anlaşmalı 
diğer ülkelerden yapılmıştır. 
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C) Dışticaret dengesi : 
Kalkınma Plânının Yıllık programlarında dışticaret dengemiz için öngörülen rakamlarla bunların g 

gösterilmiştir : 
(•Milyon $) 

Program Relizasyon 
Yıllar İthalât İhracat Fark İthalât ihracat Fark 

196:5 682 348 - 284 687,6 868,1 — 819 
1964 640 375 -- 265 587,4 410,8 — 126 
1965 665 410 — - 155 572,0 463,7 — 108 
1966 725 450 -- 275 718,8, 490,5 — 227 
1967 800 510 -- 290 684,7 522,7 — 162 
1968 835 540 - 295 703,7 496,4 -• 267 
1969 860 575 — - 285 669,0 41.2,8 - 256 
1970 880 600 — - 280 — — — 

Yukardala rakamlara göre son yıllarda Dışticaret açıklarının plânda öngörülenden daha az olduğu an 
Dışticaret münasebetlerinin tanzimi : 
Yabancı ülkelerle ticaret münasebetlerimiz iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalarla düzenlenmekte ve y 
I - îki taraflı anlaşmalar : 
a) İki taraflı ticaret ve kliringli ödeme anlaşması yaptığımız Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslo 

manya, Bulgaristan, Yugoslavya, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile ticari mübadelelerimi 
aylarında yürürlüğe girmiştir. 

Ib) Tunus, İrak, Ürdün, Finlandiya, İran, Pakistan, gibi bâzı memleketlerle aramızdaki ticari müna 
dayanan ticaret anlaşmaları ile yürütülmektedir. 

II - Çok taraflı anlaşmalar : 
'Milletlerarası çok taraflı iktisadi ve ticari an hışma] arın koordinatörlüğü ve müzakereleri, konularına 

yapılmakta ve bu çalışmalara Ticaret Bakanlığı da katılmaktadır. Bu anlaşmalardan; 
a) 1969 yılında ortak pazarla Türkiye arapmdaki temaslar sık. 1 aşmış ve kesif çalışmalar yapılmışt 

lığın 3 kademede gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 
1 Aralık 1964 tarihinde, başlıyan ve normal sinesi 5 y\) olarak kabul edilen ilk kademe, ortaklığımızın 

nemde memleketimiz; tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık, narenciye, sofralık taze üzüm, su ürünler 
15 madde grupu için toplulukça tanınmış olan çeşitli ticari tâvizlerden ve (175) milyon dolarlık malî y 
pazara karşı her hangi bir vecibe yüklenmemiştir. 
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Hazırlık döneminin norımal süresi 31 Aralık 1969 tarihinde nihayete ermekte olduğundan, memleketimiz ile topl 
itibaren ortaklığımızın ikinci kademesine geçiş müzakerelerine başlanması hususunda mutabakata varmışlardır. B 
dönemline Ankara Anlaşmasının çizmiş olduğu kadro çJereev'e'sinde bir muhteva vermeye, başka bir ifade ile Türkiye 
ökononıik gelişme seviyelerine uygun olarak yüklenecekleri vecibeleri ve elde edecekleri tavizleri tesbit etmeye 
Dairesi, memleketimiz ile topluluk arasında cereyan etmekte olan geçiş dönemi müzakereleriyle ilgili çalışmalara 
muş, çalışmaların ticari yönü ile ilgili belgeleri, topluluktan taviz talebedilecek maddelerin, listesini hazırlamış ve top 
nilecek tavizin mahiyetini, toplulukta maddelere göre uygulanmakta olan farklı himaye rejimini ve ortak piyasa niza 
etmiştir. Bu müzakereler halen 'devam etmektedir. 

b) (1ATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) Teşkilâtının son yıllarda üzerinde önemle eğilmiş 
Kennedy tarife müzakereleri 1967 yılının Mayıs aynıda sonuçlanmıştır. Gelişme yolunda bulunan memleketler 
larında taviz müzakerelerinde bulunmak fikrini benimsemişler ve bu maksatla da GATT gelişme yolundaki ıme 
komitesi 'kurulmuştur. Gelişme yolundaki memleketler arası, ticaretin geliştirilmesi amaciyle bu ülkeler arası 
ması öngörülen müzakereler dolayısiyle tarafımızdan, gelişme yolundaki memleketlerden istenilmesi düşünüle 
kontenjan, miktarları ve buna karşılık söz konusu memleketlere tarafımızdan verilebilecek tavizler konusunda 
ve Bakanlıklara rası özel bir 'komitede tesbit edilen talep listelerimiz GATT Gelişme Yolundaki M. em lekeliler Ticaret 
di edilmiştir. 

e) OECİ) (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı) ııezdind'eki çalışmalarda ticari mübadelelere taallûk e 
rafından yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve UNCAD'ı takiben id 
re konusu yapılmış bulunan ve memleketimizi büyük ölçüde ilgilendirmekte olan «Genel Preferans Sistemi (G 
miş ülkelerin ihraç maddelerine tanıyacakları tavizler)» konusunda ilgili bakanlık ve teşekküller ile gerekli •çalışm 

d) RCD (Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı), içinde İran, Pakistan ve memleketimiz arasında yapılma 
.şekilde devam etmektedir. RCD Ticaret Anlaşması dâhilinde yapılacak mübadelelere ait ödemeler, 1 . 7 . 1967 t 
lunan «Çok taraflı ödemeler işlemleri için RCD İşbirliği Anhışmaısı» hükümleri dâhilinde icra olunmaktadır. 

e) Muhtelif milletlerarası topluluk ve teşekküllerin gelişme yolunda bulunan memleketler ihracatının artırılma 
maddcler pazarlarının organize edilmesine ve fiyatlarda istikrar sağlanmasına ımütaatlik faaliyetlerine iştirak ed 

f) OECD ve Avrupa Ekonomik Komisyonu gibi beynelmilel teşekkül]erin sebze ve meyva amibalâjlamım 
meyvalar gibi önemli ihraç maddelerimizin milletlerarası standart ve normlarının tesbiti ile ilgili çalışmalara iştira 
Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü : 

Teşkilât Kanununa göre bu Genel Müdürlük; özel kanunlarla kurulmuş bulunan Tarım Kredi ve Tanım Satış K 
diğer kooperatif şirketlerin, tüccar birliklerinin kuruluş işlemlerini tanzim etmek ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile Et 
rmı izlemek ve olumlu sonuçlara varmalarını «ağılamakla görevlidir. 

Tarım kredi kooperatifleri : 
Çiftçi olan ortaklarının çeşitli zirai ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş ıbulunan tarım kredi kooperatifler 

daha artmaktadır. 
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1968 yılında sayıları 1 948 olan bu kooperatifler, 1969 yılında yeniden kurulan 38 kooperatifle birlikte 1 
dindeki ibu artışa paralel olarak, kooperatiflere bağlı köyler ve ortak çiftçi sayılarında da yükselmeler olmu 

Tarım kredi kooperatiflerinin hizmet binaları sayısı; 1968 yılı sonunda 909 iken, 1969 yılında yeniden k 
met binası ile halen 1 061 e yükselmiştir. Bu hizmet binalarından kooperatiflere ortak olan ve olmıyan müs 
dır. 

Tarıım kredi kooperatifleri diyle, ortak müstahsıla 1968 yılında (1 389 547 000) lirası normal kredi v 
üzere cem'an (1 604 346 000) liralık plasman sağlanmış iken, 1969 yılında plasman (240 003 5 00) lira art 
tilmiştir. 

Bu plasmanın, 15 . 11 . 1969 tarihi itibariyle ifcrazat bakiyesi şöyledir : 
Nakdî ikrazat 1 483 995 000 
Gübre ikrazatı 318 041 000 

Toplam 1 802 036 000 

Plasman tutarı, (1 844 349 500) lira olduğuna göre, program. % 98 oranında gerçekleşmiştir. 
1969 yılı Haziran ayı itibariyle, tarım kredi kooperatiflerinin ortak sayısı 1 282 933 tür. Ortak basma 

lira iken, 1968 yılında 1 640 ve 1969 Haziran ayında 1 790 liraya yükselmiştir. 
Bu vesile ile yaptığımız incelemeler sırasında, tarım kredi kooperatiflerine, son 3 yıl içinde sağlanan p 

kuruluşlarından hu yana geçen 30 yıl içinde tahsis edilen plasman toplamına eşit bir seviyeye eriştiği mem 
Tarım kredi kooperatiflerinin öz varlıkları 1963 yılı ısonu itibariyle (610 000 000) liraya baliğ olmuş 

değerlere tahsis edilmiş ve (206 000 000) lirası da ortaklara ikraz edilmiştir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Yardımlaşma B 
lira civarındadır. Bu tesisin faaliyetlerinden baş ricaları aşağıda belirtilmiştir : 

•—- 1969 yılında Ankara'da 3 devrede açılmış bulunan yetiştirme kurslarında 179, bölgesel kurslarda 
seminerinde de 54 müdür ve 42 yönetim kurulu başkanı olmak üzere 426 kişi eğitim görmüş ve İm kurslard 

— Tarım kredi kooperatiflerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1968 yılı içinde (2 082 322) lira değerin 
kooperatiflere intikal ettirilmiştir. 

— Eylül 1967 tarihli ve 6/8677 sayılı Kararname gereğince tarım kredi kooperatifleri adına gübre itha 
1968 yılı içinde 210 593 tonu ithal malı, 71 063 tonu yerli olmaik üzere (172 602 379,82) liralık 281 576 t 
müstahsıla dağıtımını sağlamıştır, Birlik eliyle müstahsıla dağıtılan gübre miktarı, Türkiye'de kullanılan 
etmektedir. Tesisin gübre satışlarından 1968 yılı içinde sağladığı kâr (24 000 000) lira civarındadır. 
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Tanım satış kooperatifleri : 
Bakanlık, 1969 yılı içinde Kalkınma Plânının öngördüğü genel ilkelerin ışığı altında İcra Plânında yer alan te 

önemlerine göre tarımsal ürünleri madde grupla rı itibariyle, istihsalden iç ve dış pazarlamaya ka dar geniş bir şekil 
neticesi olarak, 1968 yılında sayıları 422 olan tarım satış kooperatifleri, 1969 yılında '578 e ve birlikleri de 24 de 

1969 yılında kurulan tarım satış kooperatifleri birlikleri şunlardır : 

1 S M î Merkezi 

1. Tavuk ve Tavuk Ürünleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bursa 
2. Tavuk ve Tavuk Ürünleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ankara 
3. Soğan Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ankara 
4. Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Malatya 
5. Marmara Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bursa 
6. Trakya Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tekirdağ 
7. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ankara 

Böylece, 2834 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 1935 yılından 1967 yılı sonuna kadar 32 yıl içinde memleketimiz 
kurulmuş iken, 1968 ve 1969 yıllarında 327 kooperatif faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca, 1967 yılı sonuna kadar 14 
kurulmuş iken 1968 ve 1969 yıllarında yeniden 17 birlik faaliyete geçirilmiştir. 

Halen mevcut 578 tarım satış kooperatifinden 414 ü birliklere bağlı 164 ü müstakil olarak çalışmaktadır. Müs 
bağlanmak kaydiyle kurulmuştur. 

1968 yılı sonu itibariyle tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ödenmiş sermayeleri (118 438 781) liraya ve yed 
liraya baliğ olmuştur. 

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerine 1966 yılında ayrılan (550 000 000) liralık plasman, 1967 yılında (750 
(1 500 000 000) liraya, 1969 yılında (2 100 000 000) liraya çıkarılmış ve 1970 yılı içinde de (2 300 000.000) l 
ramlanmıştır. 1968 yılında açılan krediler tutarı (2 088 754 421) lira iken 1969 yılında (2 507 358 500) liraya y 

Diğer taraftan müstahsil malının değer fiyatla^ mubayaa edilmesi için, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesine i 
de pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, ÇUKOBİRLİK Çukurova ve havalisinde pamuk, AN 
pamuk, FİSKOBİRLİK Karadeniz bölgesinde fındık, TRAKYA BİRLİK Marmara ve Trakya bölgesinde ayçiçe 
bu alımlar için cem'an (2 054 000 000) lira tahsis edilmiştir. 
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Müdahale alımları için tahsis edilen plasmanlar ve 10 . 12 . 1969 tarihine kadar yapılan mubayaalar bi 

Madde 

Fındık 
Antep fıstığı 
(J. kuru üzüm 
Kuru incir 
Zeytinyağı 
Ayçiçeği 
Pamuk 

Görevli Birlik 

Fiskobirlifc 
Fıstık .Birliği 
Tariş 
Tariş 
Tariş 
Trakya, Birlik 
Tariş ) 
Antbirlik ) 
Cılk o birlik ) 

Plasman 

662 500 
24 000 
97 000 
İ57 000 

. m 500 

100 000 

L 000 000 

Topla] 2 054 000 

1969 yılı içinde kurulmuş olan Tavuk, 0:üm, Tiftik Tarım S;iış Kooperatifleri Birlikleri, (İH 085 000 
içinde faaliyete geçirilmiştir. 

Kooperatifçilik şuur ve anlayışı içinde gelişmekte olan Taran Satış Kooperatifleri, çeşitli tarım ürünlerini 
nin değerlendirilmesinde faydalı olmaktadır. 

Diğer kooperatifleşme hareketleri : 
Şimdiye kadar Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere1 ait hükümlerine tabi olan •kooperatif işletmeleri, 

l.lOo sayılı Kooperatifler Kanununa göre yürütülmeye bağlanmıştır. "Evvelce 'kurulmuş olan 'kooperatiflerin 
nuna intibak ettirilecekti e. Ticaret Bakanlığı, İmar ye İskân Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu taraf 
sözleşmenin Resmî Gazetede yayınlanmasını mütaakrp yeni kuruluşlar bu anasozleşmeye uyacak kırdır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 70 nci maddesine <J;ÖVO «Kooperatiflerin müşterek »menfaatlerini ko 
iktisadi faaliyette bulunmak, kooperatiflerin faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketle 
kooperatifçiliği geliştirmek, ve eğitim yapmak', kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak gibi hizmet 
ratif bölgevi birlikleri ile merkez birlikleri kurulması yönüne gidilebilecektir. 

"Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin "Bölge Bitlikleri ve Merkez Birliği kurabilmesi için birer nnasözleşme örn 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıda bu anasözleşmelere son şekil verile 
lacaktır. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 116o sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kurulan kooper 
15 Aralık .1969 talihinde 8 002 ye yükselmiştir. 
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Memreketinıizde mevcut çeşitli kooperatiflerin nevilerine göre, 1968 ve 1969 yılları sonları itibariyle ade'dleri ve 
lar aşağıda gösterilmiştir : 

Kooperatif nev'i 

Yapı Kooperatifleri 
Küçük Sanat Kooperatifleri 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
Zirai Sulama Kooperatifleri 
Köy Kalkınma Kooperatifleri 
Balıkçılık Kooperatifleri 
Balıikçı Birliği Kooperatifleri 
Çay Kooperatifi 
Orman Nakliyat Kooperatifleri 
Diğer çeşitli kooperatifler 

196 
1968 1969 kuru 

2 888 3 405 
290 318 
403 440 
729 811 
973 1 225 
63 88 
1 2 
17 26 
71 87 

1 249 1 600 

Toplam 6 684 8 002 

Muhtelif yıllarda kurulan küçük sanat kooperatifleri adedi ise şöyledir : 
Yıllar Kooperatif adedi 

19'6'T 281 
1968 290 
1969 318 

Sanayi Bakanlığınca küçük sanat kooperatiflerine kredi olarak, 1968 yılımda (2 775 O'OO) lira (22 kooperatif) 
lira (13 kooperatif) tahsis olunmuştur. 

Küeaik .sanayicileri birer işyeri sahibi yapmak maksadiyle kurulan 30 Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine t 

19615 yılında 4 936 874,72 
1966 » 8 788 219,71 
1967 » 23 652 971,69 
1968 » 11 386 575,62 
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lira olmak üzere cem'an (48 764 641,71) lira ve ikraz toplamı da (38 608 822,32) liradır. 
Esnaf Kefalet kooperatiflerinin kuruluşları yıldan yila artarak 1969 da sayıları 440 a yükselmiş, 

sermayeleri toplamı ise 10O milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. 
Esnaf Kefalet kooperatiflerinin sayıları, plasman durumları, sermayeleri ve ortak adedleri aşağıda göste 

Kooperatif Ortak Plasman Sermaye 
Yıl Adedi Adedi Tl. Tl. 

1967 365 136 593 489 950 000 72 721 16 
1968 403 161 991 652 889 000 90 825 17 
1969 437 174 687 768 275 800 102: 040 27 

1968 yılı sonun'da, mevcut Esnaf Kefalet kooperatiflerinden yalnız 10 adedi bilançolarını menfi, diğe 
dır. 1968 yılı bilânçolarındaki müspet fiyat farklarının toplamı 8 milyon lirayı aşmaktadır. 

Kooperatifler tarafından açılan (709 536 764) liralık krediden, kanuni takibe intikal eden (22 008 
rin Türkiye Halk Bankasındaki blok e sermayeleri ise (102 040 1701) liradır. 

1968 ve 1969 yıllarında Türkiye Halk Bankasınca kefalet kooperatifi ortaklarına açılan normal, t 
dilerinin bakiyeleri şöyledir : 

1969 
1968 

17.12.1969 

Normal kredi 437 370 000 461 973 315 
Taksitli kredi 914 570 146 630 886 
Özel tertip tesis ve işletme kredisi 107 702 00>7 932 563 

545 986 577 709 536 764 

Bu kredilerde faiz % 9 ve âzami limit (15 000) liradır. AID fonlarından karşılanan kredilerde is 
liradır. Uzun vadeli kredilerde limit (100 000) liradır. 

Esnaf Kefalet Kooperatifi orltaklarınıniştletmelerlin'i modern vasıta ve imkânlarla teçhiz edebilmeleri için, 
tesis olunan ve 1968 yılında (50 000 000) liraya çıkarılan donatım fonundan; 4 453 ortağı (5 0 019 300 
1 099 ortağa (11 386 540) lira olmak üzere eem'an' 6 047 ortağa (66 359 580) lira tahsis edilmiş bulunm 



32 — Ticaret Bakanlığı — 711 — 

1968 yıhnda Esnaf Kefalet kooperatifleri kefaleti ile verilen krediler limitin üstünde (652 839 000) lira 
(17 . 12 . 1969) yılında da (768 275 800) liraya yükselmiştir. 

Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi ve taşıtı bulunanların da tamir ettirebikiTeleriıni temin maksadiyle 
liralık fondan, ihtiyaç* sahibi Esnaf Kefalet Kooperatifi ortaklarına, şahıs haddi (16 500) lira olan taş 
kadar olan taşıt tamir kredisi verilmesi tatbikatına Ekim 1968 de Türkiye Halk Bankasınca başlanılmıştır. 
lirası taşıt edindirme, 113 şoföre de (547 000) lirası tamir, 1969 yılında 865 şoföre (12 827 000) lirası taş 
(8 496 510) lirası tamir kredisi olmak üzere cem'aıı 2 642 şoföre (22 398 510) liralık kredi açılmıştır. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankasiyle T. Halk Bankası arasında varılan prensip anlaşmasına göre, reesk 
lerin % 70 i imalât kollarında çalışan küçük sanatkâra, % 30 u esnafa ait bulunmaktadır. 

Müstaihlsıh tesislendirme çalışmaları : 
II nei Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 yılı Programlında verilen görevlerin devamı olan «dula madd 

işleme tesislerinin hızla ve özellikle üreticiler eliyle kurulmasını sağlamak maksadiyle yapılan çalışmalar sonu 
kilâtı tarafından. 933 sayılı Kanunla tesis edilen teşvik fonlarından faydalanmak üzere, teşvik belgeleri alm 

— Yılda 50 000 ton çiğit işileyeeek ve yatırım tutan. (24 823 435) lira olan Oukobirlik nebati yağ kombi 
önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır. 

— Yılda 6400 ton iç fındık işleyecek ve yatırım tutarı (2 650 130) lira olan Kiskobirlik fındık paket 
şaatı ve makin al arının montajı tamamlanmış olup 1970 yılı başımda işletmeye açılabilecektir. 

— Yılda 6 000 ton antepfıstığı işleyecek ve yatırım tutarı (6 298 300) lira olan Grüney - Doğu Fıstık 
tesislerinin katı projeleri hazırlanmış olup kredisi açılınca ihale edilecektir. 

— Yılda 3 500 ton zeylin işleyecek ve yatırım tutarı (3 064 800) lira olan Marmara Birlik, Orhangazi 
1/3) ü bu kampanya devresinde faaliyete geçecektir, 

— Yılda 1 500 er tondan 3 000 ton zeytin işleyeeek ve yatırım tutarı (3 803 200) lira olan Marmara B 
salamura tesisleri tamamlanmış olup bu kampanya, devresinde faaliyete geçecektir. 

— Teşvik belgesi alman, yatırım tutarı (10 000 000) lira olan Yakakeııt Balık İstihsal ve Satış Kooperatifi, 
tirmek üzere bu Kooperatifin de iştirak ettiği bir 1'imited şirket kurulmuştur. 

— Yatırını, tutarı (5 885 000) lira olan Nevşehir Taskobirlik pastörize üzüm suyu projesi yatırımı henüz 
mevcut imkânlarla üzüm suyu istihsali yapılmakta, ve piyasada tutulmaktadır. 

— Yılda 35 000 ton çiğit işleyecek ve yatırım tutarı (22 548 700) lira olan Antalya, Antbirlik Nebati Yağ 
letmeye açılmıştır. 

— Çabuk bozulan, zirai mahsullerin d.aka iyi ve düzenli bir şekilde depolanması, memleket dâhilinde pazarlan 
mesi için ihtiyaç duyulan soğuk hava depolarının, Türkiye çapında kurulması öngörülen soğuk hava zin 
olarak 31 yerde, toplam depolama kapasitesi bir defada 52 000 ton olan ve toplam yatırım tu tan (64 920 
jeler Devlet P. Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Bu projelerden toplanı depolama kapasitesi 39 500 ton v 
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lira olan 26 adedi D. P. Teşkilâtı tarafından kabul edilerek 1969 yılı yatırım programına alınmı 
mesi için, depo yapılacak bölgelerde (Ek : 2) 19 aded. soğuk hava depoları limited şirketi kurulmuşt 
kredilendirilntesi işi tamamlandığından tesisler İller Bankasınca ihaleye çıkarılacaktır. 

— II. nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 - 1969 yılları programına uygun olarak hazırlanan yıld 
çiçeği, 12 000 ton likit yağ işleyecek ve yatırım tutarı (48 795 000) lira olan İzimir Ta riş Yağ 
20 000 ton endüstriyel kuru üzüm işleyecek ve yatırım tutarı (16 200 000) lira olan Ta riş Etil 
tına intikal ettirilmiştir. 

— 1969 yılı programında yer alan; gıda maddelerinin istenilen özellikte ve miktarda üretilmesini 
leri, müstahsilin da ortak okluğu büyük kuruluşlar eliyle gerçekleştirmek ve bilhassa üzüm ile el 
nayii yolu ile işlenmesini sağlamak aımaciyic kurulan Tarım Satış kooperatifleri ve birliklerinin gerek 
Güney - Doğuda Tarım Satış kooperatifleri birliklerinin yılda 80 000 ton yaş üzüm ve 2') 50 0 ton. ku 
tutarı (59 .'521 000) lira olan Gaziantep üzüm. tesisleri kompleksi; yılda her biri 8 200' ton yaş 
rım tutarı (:i:> 996 000) lira olan (toplanı yatırım tutan (69 975 000) lira) Maraş, Adıyaman, Urf 
üzüm. suyu tesisleriyle, ihracat yapmak için (5 725 000) liralık yatırımı gerektiren. İskemlenin depo 
I). P. Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. 

— .1969 Programında yer alan tedbirlere uygun olarak, mevcut elma istihsalini değerlendirmek 
tış Kooperatifleri Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, diğer hakiki ve hükmi şahısların iştirakiyle bir 
Batı - Almanya'nın Jung Eirmasiyle an] a şuna yaparak meyva suyu tesisleri projesini hazırlamaktadır. 

IStandardizasycn Müdürlüğü : 
1705 ve 8018 sayılı kanunlar gereğince hazırlanan murakabe tüzüklerinden ve 182 sayılı Kanuna da 

sünce çıkarılan staındardlardan, tarım ürünlerine ait olanlarının mecburi uygulanması S tandardiza 
rini teşkil etmektedir. 

Bu Müdürlük ile ona bağlı Kontrol Teşkilât], 8 tanesi tüzük ve 15 tanesi standard olmak üzere c 
standard kontrolünü yapmaktadır. Bunlardan pamuğun iç piyasa kontrolü da senelerden beri yapılm 
konulmuş olan yemeklik zeytinyağının iç piyasa kontrolü diğer teşekküllerce yapılmakta olan kontrol 
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Tatbik edilmekte olan 23 tüzük ve standard aşağıda gösterilmiştir : 

Tüzük Standard 

1. Fındık 1. Turunçgiller (Portakal, 9. Nohut 
Limon Altıntop, mandalın) . 

2. Çekirdeksiz Kuru üzüm 2. (Salyangoz 10. Mercimek 
3. Yumurta 3. Şeftali i l . Ceviz kütüğü 
4. Palamut 4. Sofralık üzüm 12. Küçükbaş ve Büyük baş 

hayvan ham derileri 
5. Tiftik o. Armut 13. Pikle deri 
6. Yapağı 6. Elma 14. Bağırsak 
7. Antep Fıstığı 7. Çilek 15. Yemeklik zeytinyağı 
8. Pamuk " 8. Kuru Fasulye 

Kor yıl bn maddelere yenileri ilâve edilmekte ve böylece konlroldan gecen ihraç malarımızın sayıları artmaktad 
ıStandardizasyon teşkilâtı, merkez kuruluşu djşinda iki Lâboratuvar, 13 ihracat kontrolörlüğü ve 31 eksperlik 

kezlerin tümünde 329 kişi vazife görmektedir'. Merkezde de 29 kişi vazifeli bulunmaktadır. 
Mecburi uygulamaya konulan staadardlar çoğaldıkça teşkilâtın da buna paralel olarak gerekli personel ve ma 

rekmektedir. Bu arada 1961 senesinden itibaren pamuk kon rol lan mn daha mütekâmil bir hah1 getirilmesi, ve tek 
bikine geçilmesi çalışmaları ilerlemekledir. 

Kontrol işlerinde çalışan personel çok defa m< ,-,ai saatleri ve günleri dışında vazife görmektedir. Bu munzam ç 
için 933 sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlığın teşebbüsü üzerine Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan kara 
bikatı büyük faydalar sağlamaktadır. 

Müdürlüğün iştigal konuları arasında bulunan ihracat ruhsatnameleri, ihracatçıya bir külfet tahmil etmemesi m 
göre 13 . 9 . 1968 tarihinde çıkartılan 6/10649 sayılı Kararname ile harçtan muaf tutulmuştur. Bu muafiyet de gö 
Kanunla ihdas edilmiş bulunan ihracat ruhsatnameleri konusunun yeniden tanzimi için çalışmalara başlanılmıştır. 

Konjonktür ve Yaiyın Müdürlüğü : 
Konjonktür' ve Yayın Müdürlüğü, iktisadi hayatın tezahürlerini takibe yarayacak anketler tertip ve inkMvsler tan 

nomisinin devamlı tahlillerini ve resmî konjonktür etütlerini ve buna mütefcrri işleri ve yayımı japmakla görevlid 
Bu müdürlük, ekonomimizin devamlı tahlillerini ve resmî konjonktür etütlerim yapmak gibi hizmetler yanında, 

tanzimi için istatistik çalışmalarını ilgilendiren görevlerle de yükümlüdür. Bu cümleden olarak, 30 yıl evvel, mem 
bünyesine göre tertip ve tanzim edilmiş olan toptan eşya fiyatları indeksleriyle Ankara ve İstanbu1 geçinme indeks 
tedir. 
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Ancak, Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşuna dair 53 sayılı Kanun muvacehesinde Konjonktür 
çalışmaları mahdut kalmaktadır. 

iBeş Yıllık Kalkınma Plânında da belirtildiği üzere, bu indekslerin, zamanımızın ihtiyaçlarına uygun ş 
öngörülerek konu ele alınmış ve 1968 yılı içinde toptan eşya fiyatları indekslerinin yeniden düzenlenme 
nın ikinci yarısı içinde tamamlanmıştır. 

Bütün ekonomik sektörleri kapsayan 'bu çalışmada, 1 400' maddenin 1963 yılından bu yana indeksleri 
kaydiyle geçici olarak yayımlanmıştır. Evvelce yapılan toptan eşya fiyatları indeksi 94 maddeden ibaret id 

Geçinme indekslerinin de ıslahı zorunluğu mevcudolmakla 'beraJber, Ankara ve îsıtanlbul şefhirlerinde yap 
Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu hakkındaki 53 sayılı Kanun hükümleri karşısında görüş ayrılıjkları 
alınması mümkün olaımamıştır. 

Ayrıca, dış ticaret fiyat ve hacım indeksleriyle ticaret hadleri indekslerinin de tamamlanmak üzere old 
Ekonomik hayatın 'barometresi ve radarı niteliğinde olan konjonktür çalışmalarının geliştirilmesi için, ,b 

ma imkânlarına kavuşturulması maksadiyle hukukî ve maddi şartların hazırlanmasını gerekli görmekteyiz. 

Fiyat hareketleri : 
Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü çalışımalarından elde ettiğimiz bilgilere göre; Türkiye'de toptan eşya 

talaması 1968 yılına nazaran % 5,6 oranında artmıştır. 
Son 'beş yıllık devrede memleketimizde toptan eşya fiyatları indeksindeki artış ortalamaları yıllar itibari 

(1963 = 100) 
Gıda maddeleri ve ıSan'ayi 

Genle! yemler yar 

indeks Artı İŞ % İndeks Artış % înde'kjs 

İ1Ö9,4 + 8,1 110,3 + 10,1 10 
147;7 .+ 4,9 116,3 + 5,4 11 
123,4 ; + 7,6 •124,0 + 6,6 12 
'109,1' + 4,6 1128,0 + 3,18 12 
136,4 !+ 5,6 136,6 ;+ 6,1 •113 

1965 
1966 
1967 
1908 
11969 (11 ay) 

Mevsim tesirleri ve diğer sebeplerle vukua gelecek fiyat yükselmeleri göz önünde tutularalk, 1969 yıllık o 
% 6 civarında artacağı talhmin edilmektedir. 

Geçinme indekslerine gelince, Ankara geçinme indeksi 1969 yılı 11 aylık ortalaması, 1968 yılma nazaran 
% 4,5 artış göstermiştir. . . . 
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Ankara ve İstanbul geçinme indekslerinin son 5 yıl zarfındaki artış ortalamaları yıllar itibariyle aşağıdaki cetveld 

••(1963 = (100) 

Ankara İstanbul 

İndeks Artış % İndeks Artış % 

1905 '108,8 : + 6,'8 105,4 + 4,6 
1966 !H4,6 ! + !5,i3 114,6 '+ 8,7 
1967 121,9 • + 6,4 120,'T + 5,3 
1968 H'27,0 + 4,!2 •138,5 •+ 14,8 
1969 (11 ay) (133,3 + 4,7 Ü'44,8 :+ 4,5 

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü : 
5639 sayılı Kanunla 1'9'50 yılında Ticaret Bakanlığı görevleri arasına katılmış bulunan su ürünlerini yürüten bu m 

de su ürünlerine ait ibütün konular balkımından yetkili Ibir dairedir. 
Ancak, :su ürünlerine dair kamu hizmetleri, halâ 1880 yılında yürürlüğe konulan ZaJbıtai Saıydiye Nizamnamesi ve e 

nun kuruluşuna dair 19152 tarihli K/871 sayılı Kau*ar hükümlerine güre yürütülmekte olduğundan (günün ihtiyaçlarına 
denledir ki, «iSu Ürünleri Kanunu», ve «iSu Ürünleri Genel Müdürlüğü Kanunu» tasarıları üzerindeki çalışmalar hızlan 
ırmm bugünkü durumları şu safhalardadır. 

1. -Su ürünleri kanunu tasarısı; Hükümet teklifi prensip itibariyle esas alınmakla beraber, merci bakanlık, Ticare 
kanlığı şeklinde değiştirilmek suretiyle Millet Meclisince kabul ve Cumhuriyet Senatosuna intikal ettirilmiştir. Senato 
rıda bâzı tadiller yapılmış ve tou arada, merci bakanlık yine Ticaret Bakanlığı olarak kaJbul edilmiş ve Senato Genel K 
Kurulca, <bâzı eksikliklerin ikm'ali için tasarı yeniden komisyona iade edilmiştir. Pek yakınid'a komisyonca, tasarımın ye 
içinde müzakeresi için Cumihuriyet Senatosu Genel' Kuruluna şevki beklerumefetedir. 

2. Evvelce hazırlanan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kanun tasarısında, kuruluişun «katma bütçeli bir idare» olm 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bu .görüşe katılmadığından, kuruluşa [ait tasarının, «İktis 
tine göre hazırlanmasına (başlanılmıştır. 

:Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğünün (görevlerini şlöylece özetlemek mümkündür : 
a) =Su ürünleri kaymaklarının korumimasına matuf mevzuatın uygulanması için gereken çalışmaları yapmak, av yas 
Ib) Göl ve akar sularda su ürünlerinin kalite ve miktar bakımından geliştirilmesine, istihsalin artırılmıasma ve d 

ve göç yollarının teslbit edilmesine matuf araştırmalara ait çalınmaların yapılmasını temin etmek, 
c) Balıkhanelerin faaliyetlerini murakabe etmek, 
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d) 6T18 sayılı Kanun gereğince T. C. Ziraat [Bankası tarafından su ürünleri müstahsili arım a. yapılan kre 
e) Et ve Balık Kurumunun 'balıkçılığa mütasallik faaliyetlerini tetkik ve takilbetmek, 
f) Kalkınma Plânının su ürünleri konusunda Ticaret Bakanlığına yüklediği işleri görmek veya gördü 

, g) Balıkçılık ve süngercilik kooperatiflerinin yayılmasını teşvik ötmek ve 'bu kooperatiflerin ihtiyaçla 
lı) Su ürünleri hakkında bütün bakanlık, daire, teşekkül ve şahıslardan, yabancı hükümetlerden ve ü 

küllerle balıkçılık kuruluşlarından gelen soru ve ımüracaatları cevaplandırmak, bu hususlarda Ticaret Baka 
caret Bakanlığını bu konularda yurt içi ve yurt, dışı müzakere, kongre ve toplantılarda temsil etmek, 

i) .Su ürünlerine mütaallik mevzuatı hazırlamak veya. hazır] anim atarında bakanlığın diğer daireleriyle 
'1969 yılında, balıkçılığımızın geliştirilin!esi bakımından kalkınma, plânı ve Hükümet programına, uygun o 

iböllgelerinde mevcut balıkçılık kooperatiflerinin takviyesi yoluna gidilmiş yeniden balıkçı barınakları ve çe 
Kanaatimizce balıkçılığın geliştirilmesi ve ihraıeatın artırılması; Su ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Gene 

sına, bizzat müstahsil kütlesinin teşkilâtlandırılıp kalkındırılmasına ve bu sektöre büyük 'bir hainle verilmes 
Balıkçılıkta kullanılan tekne, sentetik ağ, naylon ağ ipliği, motorlar, naylon ve çelik tel halat, olta iğne 

ekograflar, külçe kurşun gilbi araç ve gereçlerin aııüStahsıla ucuz ve kolay şekilde ulaştırılması konusunun 
inanmaktayız. Ayrıca, 'balılk müstahsilinin mulıtacıolduğn ucuz ve yeterli kredi konusunun da biran evvel ve 
dir. 

Ticaret Bakanlığına 'bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışmaları : 
Ticaret Bakanlığına ibağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri şunlardır : 
1. T. 0. Ziraat (Bankası, 
2. 'Türkiye Halk Bankası, 
!>. İstanbul Emniyet Sandığı, 
4, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
'5. Et ve Balık Kurumu; 
'Bakanlık bu teşekküllerden; 
— T. O. Ziraat Bankası eliyle tarım kredi politikasını, 
— Türkiye Halk Bankası eliyle, küçük esnaf ve sanatkârlara ait kredi ve kalkınma politikasını, 
— İstanbul Emniyet Sandığı eliyle, halka istihlâk kredisi sağlama politikasını, 
— Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle, hububat politikasını ve uyuşturucu maddeler kontrol ve satışını düze 
— Et ve Balık Kurumu eliyle, gıda maddelerine ait politikanın bir kısmını kontrol edip yürütmektedir 
Bu teşekküllerin durumuna ve T9'69 yılı içindeki çalışmalarına dair bilgiler aşağıda ayrıca arz (olunmuşt 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
!3I2Ö2 sayılı Kanuna göre T. C. Ziraat Bankası/Türk çiftçisinin tarımsal üretimine, tarım ürünlerinin sür 

yiin ve bunlarla ilgili teşekküllerin millî ekonomi uyarlarına göre yürütülmesine, bu prensiplere uygun teşek 
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sahaya teksif etmeye ve ayrıca her türlü banka muamelelerini yapmaya yetkilidir. Bu itibarla, Ziraat Bankasının çal 
ınununun kendisine tahmil ettiği görevlerin ışığı altında incelenmiştir. 

Bankanın genel kaynakları : 
Bankanın 1969 yılı çalışma ve plasman programında, bilûmum krediler için ömgıörülen kaynakları (12 074 992 0 

itibariyle bu program % 96 nisibetinde (11 627 294 000) lira olarak gerçekleştirilmiştir. 
1970 yılı icra programında, T. C. Ziraat Bankasının genel 'kaynakları (13 489 000 000) lira olarak hesaplanmışt 

ran (1 861 706 000) liralık bir artış ifade etmektedir. 

Zirai kredi kaynakları ve plasmanları : 
1969 programında zirai kredilere ayrılan ;kaynaklar (8 788 948 000) lira olup, % 97 nisbet'nde (8 494 774 000) lira 

diğer imkanlarından faydalanarak, zirai kredi plasmanlarım. 31 . 10 . 1969 tarihi itibariyle iC/c 103 oranında (9 064 
tirdiği tesbit edilmiştir. 

Zira;! krediler plânmanlarında son beş yıl içinde sağlanan gelişmeler konuları itibariyle aşağıdaki cetvelde gös 

1965 1966 1967 1968 1969 
milyon milyon milyon milyon milyon 

Plasman konusu Tl. Tl. Tl. Tl. Tl. 

Bankaca çiftçiye acılan krediler lı 700 2 170 2 793 3 423 4 193 
T. K. Koop. açılan krediler 850 1 000 1 292 1 650 1 838 
T. S. Koop. açılan krediler 485 550 750 1 500 2 828 
Tohumluk yardım kredileri 150 150 150 150 176 
Zirai kalkınma kredileri 102 122 175 200 248 

3 287 3 992 5 160 6:923 9 278 

1965 - 1969 yıllarında çiftçiye doğrudan doğruya açılan, zirai kredi plâsmanlarında görülen bu gelişmeler 
dal anan çiftçi sayısında ve çiftçi başına düşen ortalama kredi tutarlarında da artışlar olmuştur. 

Krediden faydalanan çiftçi sayıları ile kredi ortalamalarında meydana gelen artışları gösteren tablo aşağıda 

1965 1966 1967 1968 

Tahsil olunan plasmanlar (Tl.) 1 653 000 2 170 000 2 793 |000 3 612 580 
Kredi alan çiftçi adedi 1 548 888 l 729 866 1 824 160 2 063 942 
Ortalama kredi tutarı (Tl.) 1 043 1 222 1 535 1 750 
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1969 yılma ait sonuçlar henüz alınamamıştır. 
1970 yıllı ücra programında, zirai krediler için (10 136 000 000) lira plasman ayrılmış olup, 1969 program 

fazlalık göstermektedir. 
1970 yılı zirai kredi plasmanlarının konular itibariyle dağılışı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

1. Ziraat Bankasınca verilen krediler : 
A) Kısa vadeli krediler plasmanları : 
a) Kısa vadeli özel krediler plasmanları : 
1. Su ürünleri 
2. Sunıi gübre 
3. Hayvancılık 
4. Sertifikalı tohumluk 
5. öncelik tanınan ihraç ınıahsulleni 
6. Zirai mücadele âlâcı 

Toplam 

b) Kısa vfıdeıli diğer krediler plâs. 

Toplam 
B) Orta ve uzun vadeli özel kredi plâs. . 
a) Orta ve uzun vadeli özel kredi plâs. 
1. Su ürünleri 
2. Teçhiz kredileri 
3. Zirai mücadele âlet ve ekipmanları 
4. Hayvancılık 
5. Hayvancılık (damızlık nüvelikler projesi) 
6. Ziraat sanatları ve pazar tesisleri 

b) Orta ve uzun vâdîeüıi diğer Krd. Plâs. 

20 000 000 
1 100 000 000 
380 000 000 
455 000 000 
500 000 000 
100 000 000 

2 555 000 000 

575 000 000 

3 130 000 000 

40 000 000 
900 000 000 
50 000 000 
310 000 000 
60 000 000 
124 000 000 

J 484 000 000 
207 000 000 

Toplam 1 691 000 000 
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Doğrudan doğruya bankaca verilen Zir. Krd. 

Top. (I) , 4 821 000 000 

II - Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle verilen krediler : 

A) Kısa vadeli krediller plasmanları : 
a) Kısa vadeli özel krediler : 
1. Su ürünleri 2 000 000 
2. Sund gübne 600 000 000 
3. Sertifikalı tohumluk 120 000 000 
Hayvancılık 350 000 000 
5. Öncelik tanınan dhraç ürünleri 500 000 000 
C>. Zirai mücadele ilâcı 10 000 000 
T. Die-er ürün kredileri 450 000 000 

2 032 000 000 

hj Kısa vadeli diğer krediler 25 000 000 

Toplam 2 057 000 000 

B) Orta ve uzun vadeli krediler : 
Orta ve uzun vadeli diğer krediler 143 000 000 

Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle verilen 
krediler toplamı (II) 2 200 000 000 

Zirai kalkınma kredileri (III) 365 000 000 
Teşvik ve geliştirme kredileri (IV) 300 000 000 
Tohumluk .kredileri (V) 150 000 000 
T. Satış Kooperatifleri (VI) 2 300 000 000 

Zirad krediler toplamı (I - VI) 10 136 000 000 

Zirai kredi çalışmaları : 
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1. Bankanın genel kaynakları içinde zirai kredilere yaptığı tahsislerin ve sağladığı imkânların tutarı yıl 
edilen plasmanlar, serbest kaynakların % 74,4 ünü teşkil etmekte olup, kaynak ilişkisi bakımından resı 
yer allan, fakat aslında zirai kredi karakterinde olan kalemlerle, zirali sektöre yarklımcı Faaliyet ve teşebbü 
takdirde, zirai sektöre doğrudan doğruya ve dolaylı olarak tahsis edilen plasmanların oranı % 80,5 i bulma 

30 . 11 . 1969 tarihindeki fiilî ikraz at durumuna göre, (11 726 456 000) liralık kredi plasmanlarından 
lar, (2 448 858 000) lirasını ticari ve resmî plâsnifanlar teşkil etmektedir. Kaldı ki resmî plasmanlardan 5 
olan konsolide edilmiş satış kooperatifi eri borçları ve Hazineye devredilen tohumduk kredileri teşkil etmek 

2. Zirai kredi plasmanları içinde, istihsalin ve verilinin artışında önemli etkisi bulunan orta ve uzun vad 
yıla artırılmakta ve yatırım kredilerinin genel olarak proje esasına göre kullandırdım ası suretiyle yerine 
sisteminin yerleştirilmesine çalışılmaktadır. 

3. Kısa vadeli zirai kredi plasmanları içinde, aynı krediler geliştirilmekte ve gübre, tohum, hayvan ye 
maddeler bu aynı kredi sistemi içinde çiftçilere intikal ettirilmektedir. 

4. 933 sayılı Kanuna göre tahsis edilen teşvik ve geliştirme kredilerinden d t1 ziraat Bankası tatbikatı içi 
laşılmaktadır. 

5. Teminat gösterilen, araziye kıymet takdirinde kullanılan toprak değer baremleri; zirai kredi muame 
men, 31 inde kısmen yenilenmek suretiyle ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmiştir. 1967 yılından, evvel 
miş bulunmaktadır. Öteyamdan arazi fiyatlarında hâsıl olan değişikliklere paralel olarak, ger eki iğinde beş 
baremlerin her zaman değiştirilmesi cihetine de gidilmektedir. 

-6. Bir kısım şubelerde eski yıllardan müdevver oldukça büyük miktarlarda bulunan alacaklarm tasfiy 
eden gayrimenkullerin, borçluların da rızası alınarak, topraksız çiftçiye kredi ile verilmesi yönüne gidilm 
tahsil edilmekte diğer taraftan da topraksız çiftçiler toprağa kavuşturulmuş olmaktadır. 

1 iunım dışında bir kısım borçlu çiftçilerden de % 20 - 25 arasında peşin tahsilat yapılmak suretiyle, bo 
idari yollardan ödeme kolaylıkları sağlanılmaktadır. 

Kooperatifçilik çalışmaları: 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkımma plânları hedeflerinle uygun olarak kısa vadeli zirai kredilerin, çi 

le dağıtılmasına hız verilmektedir. Faaliyette bulunan tanım, kredi kooperatiflerinin 19(59 yılında sayısı 1 
Kooperatif sayılarında her yıl vukubulan artışa paralel olarak kooperatiflere bağlı köyler ile çiftçi say 

operatiflere bağlı köy sayısı 21 091 ve ortak çiftçi sayısı da 1 282 '933 e yükselmiştir. 

Mevduat dumıınu : 
.Zirai sektörüm devamlı olarak artan kredi ihtiyacını karşılamak bakımından, banka için önemli bir kay 

yolundaki çalışmalar olumlu sonuçlar verilmektedir. 
Ziraat Bankasında toplanan mevduatın kıymeti 15 . 10 . 1969 tarihi itibariyle (8 086 333 000) lirayı bu 
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tasarruf mevduatı teşkil etmektedir. Geçen yıla nazaran genel mevduattaki artış (714 886 000) lira olup, bu ar 
mevduatından elde •edilmiştir. 

Banka bu hüviyeti ile, memleketimizin yegâne teşkilâtlı zirai kredi müessesesi olduğu kadar, en büyük tevdia 
zanmış bulunmaktadır. 

Teşkilât durumu : 
Bankanın bu konuda izlediği politika, teşkilât birimlerini yurdun en ücra köşelerine kadar yayarak zirai kred 

çinin ve halkımızın ayağına götürmektir. Bütün ilçelerde bir Ziraat Bankası şubesi bulunması politikasına öneml 
Nitekim, diğer bankaların şube açmadığı 382 ilçede Ziraat Bankası tek banka olarak çalıştığı ve son yıllarda 
739 u bulduğu tesbit edilmiştir. 

Türkiye Halk Bankası : 
2284, 5652, 6854, 358, 699,1142 sayılı kuruluş ve teşkilât kanunlarına göre 19'38 yılından beri faaliyette bulunan 

let denetimine ve İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimine tâbi olan Türkiye Halk Bankası, memleketimizde küçük 
nafa kredi veren ve bu meslek gruplarının münferit ve kolektif teşebbüslerini finanse eden başlıca malî müesse 

Bankanın kaynakları : 
1. Detayları programda gösterilen, 
Özel kaynak tutarı % 14,52 oranında 254 600 000 Tl. 
Yabancı kaynak tutarı •% 85,48 oranında 1 497 900 000 Tl. 

Oenel kaynak toplamı 1 752 500 000 Tl. dır. 
2. Türkiye Halk Bankasının ödenmiş sermayesi, birikmiş ihtiyat ve karşılıkları ve yıllık kârından teşekkül 

Merkez Bankası avansları ve çeşitli fonlardan meydana gelen yabancı kaynaklarının son yıllarda gerek Hükümetin y 
bankanın kaynak temini hususundaki çalışmalarının olumlu sonuçları dolayısiyle önemli gelişmeler göstermiştir. 

Temel kaynağı teşkil eden banka itibari sermayesinin 1 milyar liraya yükseltilmesi hususu 1969 yılında 114 
Ancak, sermayenin bu şekilde artırılmış olması yeterli değildir. Bankanın 4 yılda Devlet Bütçesinden sermaye 
itibariyle şöyledir : 

1966 20 000 000 Tl. 
1967 50 000 000 » 
1968 28 000 000 » 
1969 19 500 000 Tl. dır. 
1969 yılı Bütçesinden ayrılan tahsisat (30) milyon lira olup, 17 . 12 . 1969 tarihine kadar tahsil edilen kısmı (19 
1970 yılı Bütçesine de Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığının çalışmaları sonundaı(30) milyon lira 

şılmıştır. 
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Banka hizmetlerinin iyi bir şekilde gelişebilmesi ve yabancı kaynakların pahalılığı dolayısiylc, bankan 
ve Sermaye Artırımı Kanununun çıkarılmasındaki gayenin yerine getirilebilmesi için, gelecek yıllarda bütç 
daha yüksek miktarlarda tesbit edilmesi yerinde olacaktır. Bu snrctle, bankanın orta ve uzun vadeli kredi 
nakların temini de mümkün olabilecektir. 

Bu konu ile ilgili olarak, gerek sermaye katkısı olarak Maliye Bakanlığının, gerekse kredi olarak T. 0. 
rın öncelikle ve mümkün olduğu kadar erken ödenmesinin, bankanın hizmetlerini geliştirebilmesi yönünden 
dır. 

Bankanın kaynak yaratma maksadiyle giriştiği mevduat toplama çalışmaları da son yıllarda gelişmeler 
(227) milyon lira olan mevduat hacmi 1969 yılında (590) milyon liraya yükselerek % 126 nisbetinde bir 
toplama çalışmalarını güçleştiren bâzı nedenler de vardır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür. 

— Kamu mevduatının ve tasarrufçu kamu kuruluşlarının mevduatlarını bâzı bankalara yatırımlarını zoru 
prensip anlaşmaları bu konuda Halk Bankasının hiç, olmazsa serbest rekabet imkânlarından yararlanarak 
kân vermemektedir. 

Meselâ, özel idarelerle Belediyelerin mevduatının T. O. Ziraat Bankasına yatırılması 16 . 7 . 1960 tarih 
tarih ve 5/137 sayılı Kararname ile kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 12 . 12 . 1958 tarih ve 8 
Emlâk Kredi Bankası bulunan yerlerde İcra ve İflâs Dairelerine ait bütün paraların yalnız bu bankaya y 

— Diğer taraftan, reklâm masraflarının kısılması ve hediyelik eşya dağıtımının azaltılması konusunda m 
yapılacak mevduatı ve bankanın kamu oyundaki itibarı üzerinde olumsuz etkiler yapacağı tabiîdir. 

Bankanın Genel faaliyetleri : 

1. Banka kaynaklarının tahsisi : 
Bankanın 1969 yılı itibariyle (1 752 500 000) Tl. olan genel kaynaklarının 1 milyar lirası (% 57) banka 

lize ettiği meslekî kredilere, (375) milyon lirası (%21) 440 sayılı Kanuna uygun olarak verimlilik amacın 
lere tahsis edilmiş olup, bakiyesi sabit kıymetler, hazır değerler ve benzeri hizmetlere ayrılmıştır. Meslekî k 
önemi % 73 tür. 

2. — Genel kredi hareketi : 
Bankanın genel kredi hacmi 1966 yılının (616) milyon lirasına mukabil 1967 de (844) milyon lira, 1968 

lında (1,375) milyar liraya ulaşmıştır. Bu suretle 1966 yılma nazaran % 123 oranında bir artış elde edilm 
Halk Bankası (2) milyar liralık bir kredi programı uygulıyaoak ve bu suretle bankanın genel kredi hacmi 4 

3. Meslekî krediler : 
Bu krediler Türkiye Halk Bankası finansmanlarının esasını teşkil etmektedir. 
a) Genel olarak, meslekî krediler küçük sanatkâr, küçük sanayici ve esnafın işletme ihtiyacını karşılı 
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leri ile donatım ve tesis ihtiyaçlarına cevap veren, beş yıla kadar orta ve yedi yıla kadar uzun vadeli kredileri 
içinde yukarda sayılanlar dışında 933 sayılı Kanunla temin edilen fonlardan uzun vadeli proje kredileri vermey 

(Son 4 yıllık «devrede (meslekî (kredilerde elde edilen gelişmeler (1 000 Tl. .olarak) aşağıdaki tablodia gösterilmiş 

Kısa vadeli çevirme kredileri 
Orta ve uzun vadeli donatım tesisi 
ve edindirme kredileri 
'Sanayi pnoje kredileri 

Toplam 

Kooperatifler kanaliyle dağıtılan plasmanların \genel taihsiısleriyle, kooperatiflerin, kooperatif ortaklarının say 
oransal önemini de şöylece (belirtmek mümkündür: 

Artış 
1967 1908 •% 1969 

1966 H'967 1968 
Artış 

oranı %j 

300 853 

125i 875 

390 927 

194 407 

492 625 

284 740 

18 

44 

426 728 585 334 777 365 29 1 

Plasman Ibalkiyesi Tl. 467 000 608 000 30 747 000 
Kooperatif sayısı 365 403 10 440 
Ortak sayısı 137 000 162 000 18 180 000 
Ortak başına ortalama kredi Tl. 3 413 3 754 10 4 062 

Kooperatif kredileri ile Ikanuni takipteki alacaklar arasındaki ilişki ide aşağıdaki tabloda göstermiş t i r : 

1967 1968 1969 

Plasman bakiyesi 467 000 608 000 747 000 
Kanuni takibat 10 000 15 763 22 000 

'lâsman - kanuni takibat oranı % 2,14 2,59 2,95 

Kooperatiflerin tasfiye olunacak alacaklarının artması genel olarak lıer üç sebeple de vuku bulmaktadır. 

(!1 000) liraya kadar 'kredi Mihlbaratlarmm kooperatif yetkisine bırakılmış olması, şubelerimiz olmıyan yerlerdeki k 
di dağıtımında özel ilişkilerini ön plâna almaları ve banka yöneticilerinin bu nedenle istihbarat yapmaları ve 
güçleşmesi tasfiye olunacak alacakların artmasında rol oynamaktadır. 

file:///genel
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Tarımsal karakteri öntde olan bölgelerdeki iklim şartları, ürünlerin elde 'Gidilmesinde olumsuz etkiler ya 
frianatlk'âra intikâl etmekte ve gerek iklim şartları ve gerekse ;doilu v. Ib. gibi tabiî âfetler nedeniyleyer yer dk 

Küçük esnaf ve sanatkârın ekonomik varlıklarının yetersiz .olması ve buna (bağlı olarak kredi imkânları 
uzun vadeli kredileri en rantalbl şekilde kullanma yeteneklerinin az oluşu esnaf kredilerinde tasfiye 'olunaca 
tadır. 

t») Küçük sanayi çarşı ve siteleri : 
Küçük sanayicilere ait işyerlerinin mddern esaslara göre düzenlenmesi ve birer sanayi «itesinde toplanm 

ve bankanın aracılık ettiği bir plânla yürütülmektedir. Bu maksatla, Sanayi Bakanlığınca 'bankada, çeşitli 
itibariyle bakiyesi (63 500 000) Tl. yi bulmuştur. 'Halen 32 yierdc sanayi sitesi inşa (halinde olup, 7 yerde in 

c) Organize sanayi bölgeleri : 
'Sanayi kuruluşlarının bölgesel topluluklar haline ger irilmesi ve yurt çapında sanayi bölgeleri teessüs ede 

bankada tesis edilen fonların 1969 ısionu itibariyle bakiyesi (22 000 000) 'Tl. yi bulmuştur. TTalen, Manisa ve 
Uurulmundadır. 

4. Mevduat : 
Son yıllarda bankanın genel 'mevduat toplama çalışmaları aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere oldukça ba 

(1 000 Tl. olarak) 
1967 1968 Artış '% 

Resımî meivduat 
Ticari mevduat 
Banka mevduatı 
Tasarruf mevduatı 

Toplam 354 220 485 000 2 

5. Örgütlenime : 
a) iŞube açma, 
Banka son yıllarda hizmeti halkın yanma götürimiek konusunda başarılı çalışimalar yapmıştır. 
1906 yılında 19, 1967 yıhrida '28, 1968 yılırida 35, 1969 yılında 19 şube açarak, 1966 sonunda 99 olan -s 
Ib) Reorganizasyon çalışmaları, 

Banka Hükümet programında ve Kalkmma Plânında yer alan, reorganizasyon faaliyetlerini 1969 yılınd 
nayi kalkınma bankası niteliğinde örgütlenmesini temine çalışmaktadır. 

05 340 '80 Ö00 1 
66 750 95 000 
2S 680 10 000 4 
193 450 300 000 '2 
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e) Kuruluş kanun tasarısı, 
440 sayılı Kanuna göre hazırlanan, 'harikanın Kuruluş kanun tasarısı Parlâmentonun geçen döneminde yasama (o 

tin yetersizliği nedeniyle kanunlaşamadan (hükümden düşmüştür. 
Bu 'defa, tasan Meclis üyelerinden biri tarafından yeniden Meclise sevk edilmiştir. 

6. Sosyal faaliyetler : 
a) Kooperatifçiliğin gelişmesi, 
.Banka, kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda da başarılı çalışmalar yapmaktadır. 
196'6 yılında 48, 1967 yılında 54, 1968 yılında '38 ve 1969 yılında 37 Esnaf Kefalet Kooperatifi kurulmasına öncü 

cilan kooperatif sayısının 440 a ulaışlmaismı temin etmiştir. 
b) Eğitim, 
Banka, Sanayi Bakanlığı, Millî Eğitim /Bakanlığının işbirliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu 

küçük sanayicinin eğitimini hedef tutan pilot bölge eğitim çalışmalarını 1969 yılında da başarı ile uygulamıştır. 
küçük sanayici ve sanatkâr sayısı 10 000 e yaklaşmaktadır. 

Banka, 1969 yılından itibaren Ikooperatifçilik eğitimi konusunda da faaliyet göstermiş ve modern kooperatifçilik 
gilerin koıoperatifçilere maledilmesi mak'sadiyle, Esnaf Kelfalet Kooperatifleri başkanları ve muhasebecileri seviye 
kişinin eğitimini sağlamıştır. 

c)' Sosyal dayanışıma, 
Kooperatif adddlerinin arbmaisı ve eğitim faaliyetlerinin 'gelişmesi, orta sınıfın sıosyal 'dayanışmasının kuvvetlendi 

ğından, banka, zaman zaman kooperatifçileri muayyen 'bölgelerde toplayarak, ıhem bölgesel siorunlann ç'özülm yollan 
peratif çilerin birbiriyle temasına imkân hazırla malttadır. 

Aynı maksatla, yeni sulbe açılmalannda da bölgenin kooperatifçileri ile 'banka müdürleri bir araya getirilerek, he 
edilmekte ve 'hem de bankanın (halikla ilişkileriningeliştirilim'esine çalışılmaktadır. 

Yurdun çeşitli bol'geleririden ıgelen kooperatifçilerin 'birarada bulunduklan kooperatif eğitimi ça'lışmalannı da ıbu 
kündür. 

İstanbul, Emniyet Sandığı : 
Her sınıf 'halkın parasını biriktirip umumun yararına kullanmak 'maksadiyle, 1868 yılınEa büyük Devlet adamı M 

maye tahsis olunmaksızın kurulan İstanbul Emniyet Ban/dığı, sadece halkın itimat ve itibarına dayanan ve bu sah 
essese olarak kalmaktadır. 

ISaridik, son yıllarda yeni şubeler açimak (suretiyle teşkilâtlanmaya 'hız vermiştir. 
1968 yılı sonumda '26 olan sulbe adedi 1969 yılında yeniden açılan 6 sulbe ile 32 ye ulaşmıştır. 



32 — Ticaret Bakanlığı — 726 — 

Emniyet Sandığının sion 4 yıllık merviduat ve ikrazat durumlarını gösteren tablolar aşağıya çıkarılmı 

Vadesiz tasarruf mevduatı 
1966 1967 1968 
Tl. Tl. Tl. 

258 403 269 494 300 613 
2 122 109 1 071 293 2 388 984 
2 626 167 1 751 088 2 448 452 

145 406 942 156 797 910 201 573 233 

150 413 621 160 389 585 206 711 282 

7 000 000 7 000 000 7 000 000 
2 912 978 o 529 295 o O 761 305 

69 514 886 79 057 262 96 076 562 

79 427 864 89 586 556 106 837 867 
229 841 485 249 976 141 313 549 149 

1 059 780 935 155 716 035 
4 736 429 

209 

4 930 007 4 680 348 

5 796 

429 

209 5 865 162 5 396 383 
2 710 692 2 093 639 1 368 747 

460 969 551 179 699 588 200 654 797 

163 680 203 181 793 228 202 023 544 
169 476 412 187 658 390 207 419 927 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Bankalar mevduatı 
Tasarruf mevduatı 

Toplam 
Vadeli tasarruf mevduatı : 
Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Bankalar mevduatı 
Tasarruf mevduatı 

Toplam 
Genel mevduat toplamı 

İkrazat durumu : 
İkrazat nev'i : 
Halk ikrazları 
Diğer rehinli ikrazlar 

Rehinli ikrazat toplamı 
İpotekli küçük krediler 
Diğer ipotekli ikrazat 

İpotekli ikrazat toplamı 
Genel i'kraz'at toplamı 

Memleketimizde istihlâk kredisi konusunda görevli tek müessese olan sandık, özerk bir hüviyette ve öz 
tersiz kalmaktadır. 
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Bu bakımdan Emniyet Sandığına, görevini -gereği gibi yapmak imkânını sağhyacak bir hüviyet vermek ve lüzum 
hazırlanan kanun tasarısı, Millet Meclisi Geçici Komisyonunda görüşülüp kabul edilmiş ise de, Meclis döneminin bit 
tur. 

Tasarı yakında tekrar Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Kısa zamanda kanunlaştığı takdirde kendi sahasında 
ve memleketin büyük bir ihtiyacına cevap veren Sandığın süratle gelişeceğine ve hizmetlerini daha yeterli şekilde 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 
3491 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat, afyon ve uyuşturucu maddeleri içine 

ruluş kanunu ile 440 sayılı Kanun hükümleri dairesinde çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnameleî'i gereğince kendi 
etmektedir. 

Ofisin faaliyetlerini anahatlariyle şöylece özetlemek mümkündür : 
a) Hububat, çeltik ve afyon üreticilerinin emek ve ürünlerini değerlendirin ek, tüketim merkezi olan şehir ve kas 

tiyacını, Hükümet tarafından tesbit edilen satış fiyat ve esasları dâhilinde karşılamak, 
b) Tabiî âfetlerle muhtaç duruma düşen vatandaşlara yemeklik ve yemlik hububat dağıtımı suretiyle sosyal çal 
c) Tarım Bakanlığının talebi halinde tohumluk, satış ve dağıtımı işlerinde yardımcı olmak, 
d) Olağanüstü durumlar için memleketin muhtaç olduğu hububat stokunu, ithal yolundan da faydalanmak suretiy 

me etmek, 
e) Afyon ve istihsalin yeterli olduğu yıllarda hububat ihraeederek memlekete döviz sağlamak. 
Halen, Ofis; kayıt kıymeti 621,4 milyon lira olan ve 1,7 milyon ton kapasiteli modern vasıfta alım, depolama 

Sanayii, Azmi Millî, Gima, Güneş Sigorta ve Migros Şirketlerinin kurucu ve ortağı olarak bu yıl yapılan sermaye tez 
den alınan hisselerle birlikte (24 772 700) lira değerinde iştirake sahip bulunmaktadır. 

1969 yılı sonu itibariyle Ofisin öz kaynakları ve sermaye ihtiyaç durumu şöyledir : 
Ofisin öz; kaynaklan, (600) milyon lirası öz sermaye, (36) milyon lirası ihtiyat ve karşılık, (249) milyon lirası da 

re ceman (885) milyon liradır. Bunun (646) milyon lirası şahit kıymetler ve iştiraklere bağlı bulunduğundan, Ofisi 
zine kefaleti ile T. C. Merkez Bankasından sağlanan reeskont kredisi ile finanse edilmektedir. 

İşletme faaliyetlerinin daha rant ab 1 yürütülebilmesi, Meclisin tatile girmesi münasebetiyle kadük hale gelen ye 
yer alan sermayenin (1 200 000 000) liraya çıkarılma>siyle gerçekleşebilecektir. 
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Alımlar : 
Ofis 1969 yılında müstahsrldan ve hariçten aşağıda miktar ve kıymetleri yazılı maddeleri mubayaa et 

Ton Tl. 

411 485 791 Hububat 
4 909 418 Çeltik 

12 399 993 Afyon 
283 933 348 Buğday 

19 589 428 Pirinç 

Toplam: 1 087 251 732 317 978 

Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinden (283,9) milyon lira tutarında 550,8 bin ton buğday ile Mısır'd 
11,9 bin ton pirinçle birlikte toplam olarak (303,4) milyon lira tutarında 562,8 bin tonluk ithalât yapmış, y 
müstahsıla (428,7) milyon lira ödenmiştir. 

Ofisin alım yerleri adedi 1968 yılında 348 iken, 1969 yılında açılan transit alım yerleri ve koltuk amb 
lin tatil yapmadan ve normal imesai süresi dışında müstahsıla hi/met etmesi, inal bedellerinin derhal öd 
alımları arzulanan seviyeye ulaşamamıştır. 

Bu durumun başlıca nedenlerini şöylece sıralamak mümkündür : 
1. -—• 1969 yılında hububat üretimi göçen yıllara nazaran az olmuştur. 
2. — Ancak, bu noksanlık yurdun her tarafında görülmemiştir. Bâzı bölgelerde, özellikle Doğu ve 

tim genel seviyenin de altında olmuştur. 
3. — Hubulbat üretiminin iklim şartları ile ya km ilgisi bulunduğu bir gerçektir. İklim şartları 1968 y 

seyretmiş, ilkbaharda mahsulün gelişmesi sırasında müsaidolmuştur. Ancak, bilhassa Nisan ayındaki yağ 
bölgelerde sel ve su ibaisfcmı dolayrsiyle hasara yol açmış ve mahsul üzerinde san pas hastalığı meydana ge 

Mayıs ayırım ilk yansına kadar diğer- şartlar mahsulün gelişmesi bakımından faydalı olurken, sühune 
Ege'de Meksika türü buğdaylar üzerinde zararlı olmuş, Mayıs ayının ikinci yarısında sühunetin anorma 
gârlarının esmesi Haziran ayının ikinci yarısına kadar yağış olmaması ve Haziran sonu ile Temmuz başlar 
önemli derecede menfi yönden etkilemiştir. 

4. — Üretimle tüketim arasındaki açığı kapatabilmek, yeterli stoku tesis «tmek, halkın 'ekmeklik iht 
görev yapabilmek maksadiyle 12 . 9 . 1969 tarih ve 6/12323 sayılı Kararname ile Ofisin 850 000 tona ka 
ve tatbikatına geçilmiştir. 

Müstahsrldan 
» 
» 

Hariçten 
» 

521 144 
3 177 

126 
550 818 
11 986 
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Çeltik alımları geçen yıl 1 042 ton iken bu yıl 3 700 tonu bulacağı anlaşılmaktadır. Çeltik alımlarında da arz 
olmakla beraber, müstahsilin malını değer fiyatı ile elinden çıkarmış bulunması, Ofisin himaye görevinde başarılı o 

Satışlar : 
Ofis 1969 yılında iç piyasaya (1 188 051 533) lira değerinde 1 363 474 ton hububat, (36 958 167) lira değerin 

yasalara (12 794 400) lira değerinde 89 ton afyon satmıştır. 
Ofisin 1969 yılı yatırımları Devlet Plânlama Teşkilâtınca (12,8) »milyon lira olarak kabul edilmiş ve program 

'% 90 ına tekabül ıeden (11,5) milyon liralık kısmı yıl içinde realize edilmiştir. 1969 yılında Ofisin idare ve işle 
milyon lira civarında olacaktır. 

Ofisin 1970 yılı faaliyet prorgamı özet olarak aşağıda gösterilmiştir : 
Ofis mezkûr yılda memleket dâhilinden 852 500 ton hububat, 20 000 ton çeltik, 135 ton afyon ve hariçten 750 

programlamıştır. Bu mubayaalar miktar itibariyle 1 622 635 tona ve kıymet itiabriyle de (1 241 395 000) liraya te 
İklim şartları uygun seyrettiği takdirde Ofis müstahsıldan 872 635 ton hububat mubayaa edecektir. Ancak, yıl 

dervesine kadar memleket ihtiyacının karşılanması için 750 000 ton hububat ithali de programlanmış bulunmakta 
Ofisin, 440 sayılı Kanunun öngördüğü kârlılık ve verimlilik esaslarına göre çalışmasını sağlıyacak teşkilât ka 

tatile girmesi dolayısiyle hükümsüz kalmıştır. 
Ofisin borç ve alacak durumu : 
1. — Borçları : 1969 yılı sonu itibariyle Ofisin borçları (1 097 545 000) liradır. Bu borcun en büyük kısmı (95 

Bankasına ödenecektir. 
2. — Alacakları : Ofisin alacakları tutarı (563 968 907) liradır. 3 grupta toplanan bu alacakların; 
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259 268 000 lirası Hazineden, 
186 177 907 lirası Millî Savunma Bakanlığından, 
118 523 000 lirası da muhtelif kurum ve teşekküllerden tahsil edilecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1968 — 1969 faaliyeti hakkında toplu bil 

İtibari sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Sabit kıymetler 
Birikmiş amortismanlar 
İşyeri 
Memur ve müstahdem 
Personel masrafları 
Genel masraflar 
Bilanço zararı veya kârı 
Görev zararı 

Ölçü 1968 1969 

Tl. 600 000 000 600 000 000 
» 600 000 000 600 000 000 
» 633 261 184 636 027 000 
» 1 212 872 204 1 097 545 000 
» 604 689 073 621 435 000 
» 228 327 681 249 663 000 
Aded 348 537 
»» 5 787 5 744 

TL 102 367 659 98 704 359 
» 208 063 787 215 485 476 
» + 1 181 804 + 27 074 000 
» 62 654 839 — 
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1 9 6 8 1 9 6 9 Fark 

Ton Tl. Ton Tl. Ton 

Alımlar : 
Buğday dahilî 504 628 391 204 588 499 617 398 594 443 — 5 011 
Buğday ithal 2 450 1 123 872 550 818 + 283 933 348 + 548 368 
Diğer hububat dahilî 38 663 23 407 640 24 704 17 800 766 — 13 959 
Diğer hububat ithal — • —• 11 986 19 589 428 + 11 986 
Afyon dahilî 125 10 804 485 126 12 399 993 .+ 1 
Satışlar : 
Buğday iç 985 724 849 J64 436 1 284 302 116 443 729 ,+ 298 578 
Buğday ihraç — — — —• — • 

Diğer hububat İÇ 31 804 43 039 604 93 323 108 565 971 4- 61 519 
Diğer hububat ihraç 710 1 050 228 — — — 710 
Afyon ihraç 111 13 034 806 89 12 794 400 — 22 
Stoklar : 
Buğday 327 266 944 329 249 653 203 916 500 — 77 443 
Diğer hububat 56 243 37 891 245 27 894 19 191 900 — 28 349 
Afyon 81 9 442 985 103 9 763 000 + 22 

NOT : 1 — 1969 rakamlarının son dört aylık kısmı tahminidir. 
2 — ( + ) 1969 da Dünya Gıda Yardım Programından gönderilen 101 000 ton buğday ithal alımına dâ 

Et ve Balık Kurumu : 
Et ve Balık Kurumu, Kuruluş Kararnamesiyle yükümlü bulunduğu görevlerini ve Kalkınma Plânı ile kendisine 

Kanun espirisi içinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
Bu esaslar dahilinde yürütülen Kurum faaliyetleri, çeşitli yönleriyle aşağılda gösterilmiştir. 

Alım faaliyetleri : 
Her yıl olduğu gibi, alımlarda üretici ve tüketici menfaatleri aynı ölçüde göz önünde tutularak, mamileketin 

jonktür seyrine uygun bir fiyat ve alım politikası izlemek, döküm mevsiminde müstahsilin aracı elline düşerek malı 
ni olmak üzıere fazla miktarda alım yapmak, bu devrede mümkün olduğu kadar çok stok yaparak, etin kıt olduğu 
tirmek, kuruımun faaliyetlerinin esasını teşkil etmektedir. 
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Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hususlara uygun olarak kurumca; 
— 1969 yıılmda, alım politikası anormal fiyat gelişımelerinıe meydan vermiyecek şekilde tcsbit olunmuş 

mıştır. 
—• Ahım esasları ve fiyat uygulaması üreticiye kaliteli hayvan yetiştirme yönünden teşvik edici şekild 

teye göre fiyat verilmek suretiyle satıcıların menfaati korunurken, bağlantılı alımlarda da üreticiniaı kuru 
hayvan, besi teşvik ve yağ pirimlerii konulmuş ve 'böylece genç ve besili hayvan yetiştirilmesi teşvik edilm 

—• Serbest ve bağlantılı alımlarının, besici ve yetiştiricileri teşkilâtlanmaya ve kooperatifleşmeye teşvik 
mişse de, bunun, kurum imikânlariyle istenilen seviyeye ulaş'tırılamıyacıağı kamaaitine varılmıştır. 

— Alımlar genel olarak üretici bölgelerdeki kombinaların pazar ve borsalarımdan yapıldığı gibi, gerek 
lan ekipler valsıtasiyle de bizzat üretici ve besicilerin bulunduğu yerlerden yapılmaktadır. İstihsal bölgeler 
deki "kombinalara sevk edilerek, mümkün mertebe canlı hayvan nakliyatının ve firenin az olmasına itina 

— Tüketici bölge kambinalarındaki alımlar ise, canlı hayvan gelişinin şehir ihtiyacından fazla okluğu 
istismar edilınııomesi balkıımınldan, daha çok pazar ve borsalardan yapılarak, üretiei ve besicinin korunması 

— Bu yıl Doğu bölgesinde meydana gelen kuraklıktan üreticinin zarar görmemesi, spekülatör eline dü 
tabilmesi için, kurumca gereken her türlü tedbir alınmış, Kansa, biri sabit, diğeri seyyar olmak üzere iki 
racat heyetleri de Kars menşeli hayvanların alımına öncelik tanınmıştır. 

— Hudutlardan yapılan hayvan kaçakçılığının önlenmesi için Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ticaret B 
laşma gereğince, yakalanan hayvanların yok pahasına tekrar kaçakçı eline geçmemesi için, bunların gümr 
edilmiş ve değer fiyatını bulmayanlar kurum tarafından pazarlıkla satınalmaraik değerlendirilmelerine ça 

— Müstahsil malının değerlendirilmesi için kurumun iç alımları yanında dış pazarlar bulmak yolunda 
mış ve artan dış talepler için üretici hayvanlarının mubayaası ön plâna alınarak müstahsıla faydalı, olunm 

Ayrıca, ihracatı geliştirmek sur/etiyle iç tüketim fazlası hayvanların dış pazarlarda değerlendirilmesi 
mektedir. 

— Kurumun 1969 yılı alımları, aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere, 1968 yılma nazaran artış göstermiş 

Cinsler 1968 baş 1969 baş 

Sığır 145 241 190 770 
Koyun 675 925 842 735 
Manda 3 221 3 239 
Kuzu 15 497 63 758 
Keçi 41 314 125 000 
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— Ailımlanda uygulanan yıllık ortalama fiyatlar ise şöyledir : 

1968 1969 
Cinsler .Kg./Krş Kg./Krş. 

Sığır : 
Erzurum 350 351 
Konya 376 378 
Ankara 369 377 
Zeytinlburnu 395 411 
Urfa 329 383 
Koyun : 
Erzurum 484 516 
Konya 515 557 
Ankara 569 580 
Zeytiniburnu 513 556 
Urfa 463 467 

Üretim faaliyetleri : 

Et ve Balık Kurumu 1969 yılında Doğuda meydana gelen kuraklıktan hayvancılığın zarar görmesini önlemek 
tırmıştır. Yıl içinde canlı hayvan ve et ihracatını geliştirmiştir. Bu sebeple kesim ve üretim faaliyetleri geçen yıl 
geçen yıl sonunda faaliyete başlıyan Urfa Kombinası da etkili olmuştur. 
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Kurumun (son iki yıldaki üretimleri aşağıda 'gösterilmiştir : 

Cinsler 1968 1969 

Sığır eti (Ton) 16 958 19 910 
Koyun eti (Ton) 7 580 10 736 
Diğer etler (Ton) 751 3 053 
Muhtelif et mamulleri (Ton) 1 188 1 255 
Taze yağlar (Ton) 1 756 2 088 
Erimiş yağlar (Ton) 443 536 
Bağırsak (Aded) 552 182 925 502 
Küçük baş deri (Aded) 417 378 761 493 
Büyükbaş deri (Ton) 2 384 2 891 
Pikle deri (Aded) 448 016 454 300 
Renderinıg yağı (Ton) 464 511 
Et, kemik unu 1 508 1 618 
Kemik unu (Ton) 15 3 
Kan unu 292 295 
Buz (Ton) 23 867 23 172 

Kurumun et stokları geçen yıl 1 740 ton sığır eti ve 1.763 ton koyun eti iken bu yıl 381 ton sığır eti v 

Satışlar : 
a) İç satışlar: Kurum, piyasaya yapılan gövde et satışları, ordu birlikleri, okul, hastane gibi müessesel 

ları, kendi mağazaları ve bayilikleri eliyle yaptığı perakende paketlenmiş, parça et satışları yolu ile, başlıc 
rarım sağlamaya çalışmıştır. 
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Kurumun halen İstanıbul'da 6 satış mağazası ve 30 bayii, Ankara'da 5 satış mağazası 44 bayii, KJonya\la 1 satış 
de de 2 bayii mevcuttur. Kurumun iç satışları aşağıda/ki cetvelde görülmektedir : 

Cinsler 1968 1969 

Crövde et : 
Koyun ve kuzu (Ton) 5 424 6 761 
Sığır (Ton) 13 330 13 815 
Parça et : 
Koyun (Ton) 1 159 1 471 
Sığır (Ton) 2 624 3 429 
Et ınıajmulleri (Ton) 1 172 1 255 
Taze yağ (Ton) 1 166 1 319 
Erim/iş yağ (Ton) 397 533 
Küçükbaş deri (Aded) 22 282 77 000 
Büyükbaş deri (Ton) 2 103 2 282 

;b) Dış satışlar: Bilindiği gibi, yurdumuzdaki şap hastalığı dolayısiyle Avrupa ülkelerine et vo mamulleri i 
Ancak, Trakya bölgesinin bu haftalıktan uzak olması sebebiyle, Avusturya ve Yunanistan bu bölgeden canlı hayv 
bul etmiştir. 

Doğu ve Grüney - Doğu komşu ülkelerin ihtiyaç ve alışkanlığı dolayısiyle ihracatımız halen bu ülkelere inhisar 
veyt ve Libya'ya et ve candı hayvan, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e canlı hayvan ihracı için anlaşmalar yapılmıştır. 

'Sovyet Rusya'ya da sığır ihracı için teşebbüsler mevcuttur. 
Kurumun elde ettiği pikle koyun derileri ve bağırsaklar dış piyasada tutunmakta ve tamamen ihraç imkânı bu 
Sakat olarak Libya'ya karaciğer ve İran'a baş ve ayak ihracı mukaveleye bağlanmıştır. 
Kurum tarafından son iki yıl zarfında yapılan ihracat maddeler ve memleketler itibariyle aşağıdaki cetvelde gör 
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Maddeler 

Pikle koyun derisi 

Salamura sığır bağırsağı 

Asorti kovun bainrsacı 

Konsantre safra 

— 737 

İhracedilen ülke 

A.B.D. 
İsrail 
Lübnan 
îtaJlya 

Toplanı 
Holânda 
Avusturya 
'B. Almanya 
Norveç 
Fransa 
İsviçre 

Toplam 

B. Almanya 
Holânda 
Norveç 
A.B.D. 
Fransa 
Çekoslovakya 
Avusturya 
İsviçre 
İsveç 
Japonya 

Toplam 

Holânda 

Diğer maddeler 
İhracat Genel Toplamı 

1968 $ 

557 389 
61 138 

618 527 
1 700 

1 700 

100 084 
2 069 

25 580 
17 200 
10 461 
26 626 

8 997 

191 017 

6 665 

1969 

1 232 

51 
8 

1 292 
13 

9 

1 

25 

221 
59 
2 

17 
ö 

22 
4 

17 

355 

15 

10 254 223 14 305 
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Depoculuk faaliyetleri : 
Et ve Balık Kurumu, 3 aded iştirakli soğuk deposu da dâhil olmak üzere, elinde 28 müstakil soğuk depo i 

depolariyle birlikte 34 soğuk depoya safhiptir. Bu depolarda Kuruma ait et, balık gibi besin maddeleri yanım 
onulhaf azaları yapılmakta ve buz satılmaktadır. 

1970 yılında yeniden 2 soğuk depo ile 2 komlbina soğuk deposu daha hizmete girecek ve ayrıca Giresun, S 
'tevsii tamamlanmıış olacaktır. 

Kurum elindeki soğuk depoların dondurma kapasitesi günde 165 ton, buz imal kapasitesi günde 398 ton 
im2, soğuk muhafaza 11 036 m2, buz muhafaza 799 m

2 dir. 
Kurumun depo faaliyetlerinden sağladığı gelirler de şöyledir : 

M58 1969 
Cinsi "Tl. Tl. 

Depolama gelirleri 7 785 010 9 8İ34 000 
Buz satışları 2 I2Ö2 422 3 500' 000 
Enerji satışları 147 708 150 000 

Toplam 10 '135 145 13 484 000 
Balıkçılık faaliyetleri : 

Kalkınma Plânınım Et ve Balık Kurumu iein öngördüğü Ibalıkçılık faaliyötleri K/871 sayılı Kuruluş Kararn 
Kararname hükümleri dâhilinde, Kurumun imkânları nispetinde yürütülmektedir. 

Kurumun balıkçılık alanındaki 'hizmetlerini şöylece özetlemek mümkündür. 

1. Kuruluş kararnamesinde fiilî balık avcılığı öııgörülemedlğinden, Kurum, uygun ve ekonomik tekne, ge 
lerini tesbit etmek üzere, elinde bulunan 8 av gemisi ile; 

—• Balığın bol olduğu bilinen yerlerde deneme, 
—• Bilinmiyen yerlerde arama, 

•avları yapmaktadır. 

'2. Kurum, insan yiyeceği dışında kalan balık ve balık artıklarını uygun fiyatla mubayaa ederek, Trabzo 
Konya ve Zeytinburnu Et Kombinalarında işlemek suretiyle balık yağı ve unu istihsal etmektedir. Elde edilen 
ıları da iç ve dış piyasalara satılmaktadır. 

'Trabzon Balıkyağı ve Unu Fabrikasının hamımaddesini büyük ölçüde hamsi ve az miktarda yunus balıkla 
cüzi miktarda köpek balığı da kullanılmaktadır. 

Halkın protein ihtiyacını menfi yönden etkilememek maksadiyle hamsi alıım fiyatları 1968 ve 1969 yılları 
muş, köpek balığı fiyatı 1968 yılında 35 kuruş iken, 1969 yılında 40 - 45 kuruşa ve yunus balığı fiyatı da 196 
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miktarına göre, kademeli olarak 90 - 125 kuruşa çıkarılmıştır. Ayrıca, daha fazla hammadde alabilmek: üzere istan 
kezlerinden de mulbayaada bulunmak için 2 gemi tahsis edilmiş ve alım ekibi kurulmuştur. 

'3. Kurum elindeki 8 frigorifik taşıt gemisi, soğukta muhafazası gereken et, balık, sebze, mey'va, yağ ve peyn 
ve yurt dışı piyasalara naklinde kullanılmaktadır. Kurum, bu gemilerini dünya navlun piyasasına 'göre müstahsil v 
tedir. 

Kurumun bu gemileri, Akdeniz limanlan ara ;Sinda sefer yapabilecek niteliktedir. Gemilerin daha fazla navlu 
gıda maddeleri istihsaline ve dış pazarlarda rağfbet kazanmasına bağlıdır. Avrupa memleketlerine kamyonla nak 
çalışma sahasını sadece Akdeniz limanlarına i n h i s a r ettirmektedir. 

4. Balık istihsalinin hol olduğu devrelerde (müstahsili korumak maksadiyle Kurum piyasadan balık satınalar 
ihracetmektedir. 

5. 'Balık tüketiminin artırılması ve tüketim alışkanlığının yayılması için toplu alım yapan resmî ve özel kuru 
rafından karşılanmakta ve halkın ucuz ve taze halife yemesine yardımcı olunmaktadır. 

16. ıSu ürünlerinin üretimi, toplanması ve dağıtımı için Kurum tarafından başlıca balıkçılık merkezlerinde kuru 
tahsilin malları muhafaza edilmekte, balıkçılığın buz ihtiyacı karşılanmaktadır. Su ürünlerinin muhafaza, taşıma 
mesi için çalışmalar yapılmakta, yurt içi ve yurt dışı araştırmaları izlenerek Kurumun balık ve 'balıkçılık dergis 

7. Kurum elindeki 4 araştırma gemisinden 3 ü bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere İstanbul Üniversi 
Araştırma Enstitüsü emrine verilmiştir. 

Kurumun balıkçılık faaliyetlerini gösteren rakamlar aşağıdadır. 

Faaliyetler 19'68 19-69 

Balık mubayaası : 
Dahilî satış için (Ton) 1-78 46 
İhracat için (Ton) 100 
Üretim için (Ton) 2 29-6 450 

Toplam 2 '574 496 
Üretim : 
Balıkyağı (Ton) 172 15 
Balık unu (Ton) 410 70 
Gemi işletmesi : 
N'avlun geliri (Tl.) 746 866 808 920 
Balık avı (Kg.) 154 115 
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İthal yağlan : 
Kurum 1968 yılında 6361 ve 1969 yılında 2l3 400 ton donyağı itlhal etmiştir. Halihazır donyağı ısıtok miktar 
Kurumun ithal ettiği diönyağlar Türkiye Odalar Birliği ile Kurum arasında imzalanan ve Ticaret Bakanlı 

istinaden dağıtılmaktadır. 
Salbun sanayicilerinin' aylık yağ sarfiyatı ile imal ettiği sabun miktarı, bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi 

rol edilerek Kuruma bildirilmekte ve buna göre muayyen nislbette donyağı tahsis edilmektedir. Sanayiciler imal 
sisi de artırılmaktadır. 

Malî durum ve kâr - zarar : 
Kurum, K/8711 sayılı Kararname gereğince 40 ımilyon lira sermaye ile kurulmuştur. 
Kuruım, kurulduğu yıldan 1961 yılı sonuna ka dar devamlı olarak zarar etmiştir. Fakat alman tedbirler so 

Ihadıde indirilmiş ve 1962 - 1966 yıllarında ise, faaliyetlerini kârlı bir bilanço ile kapatmıştır. 1967 yılı faaliye 
ve et ihracatından olmak üzere 11,8 milyon lira zararla kapanmış ve 1968 yılında da (28 9120 006) lirası canlı 
re ceman ('54 557 529) lira zarar etmiştir. 

Kurum, 1969 yılı faaliyetlerinden (18 6SS3 22'5) lira kâr etmekle beraber, canlı hayvan ve et ihracatından hu 
nazarı itibara alınınca, son yılın bilançosunu da ('22 540 543) liralık bir zararla kapıyacağı anlaşılmaktadır. 

Kurum, 1969 yılı sonu itibariyle askerî kuruluş ve birliklerden 1'11,'2 ve canlı hayvan, et ihracatından da H 
ceman 154,4 milyon lira alacaklıdır. Buna mukabil, muhtelif bankalara 91,9 ve canlı hayvan alımlarından dola 
üzere ceman 122.,4 milyon lira Iborçlu durumdadır. 

Personel durumu : 
Ticaret Bakanlığının, yıldan yıla genişliyen teşkilâtlanma hareketi, personel kadrosunun takviyesini gerekti 

temayülü artmaktadır. 
Personel politikası, görevlendirmelerde meslek tahsilini esas tutmakta ve yüksek tahsil ile yabancı dil bil 

istisnalar dışında, kültür bakımından lise tahsili asgari kafbul şarttır. 
Bakanlık program bütçe çalışmalarını 1970 yılı tekliflerine uygun olarak tamamlamış 'bulunmaktadır. 
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Bakanlığın kendi daireleri ile bağlı kuruluşların görevleri ve çalışmaları hakkında yaptığımız açıklamalardan 
nulan 1970 bütçesine nazaran arz ettiği fazlalık ve noksanlıkları belirtmek isteriz. 

Bölüm Madde Fazlası Noksanı 

12.000 12.110 91 624 

5 000 

13.000 

12.110 
12.111 949 294 
12.270 249 999 
12.280 
12.M0 125 ÛOÖ 
12.3150 180 
12.370 1 497 '824 
12:380 18 000 
12.410 175 000 
12.610 1 '500 
12.811 
12.813 $00 000 
12.821 5 120 
12.824 87 750 
12.834 40 434 
12.841 100 
12.851 
12.853 605 000 
12.856 5 000 
12.861 108 000 
12.871 76 250 
12.872 22 500 
13.110 131 250 
,13.120 03 '500 
13.130 7 500 

13 000 

15 000 
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Cari harcamalar 

Bölüm 'Madde 'Fazlası Noksanı 

16.720 206 250 
16.730 150 
16.810 15 000 

4 961 826 5 761 374 
34.274 200 000 
•34.701 10 000 
34.763 1150 
.35.710 20.000 

30 150 
İ C M A L 

200 000 

4 901 '826 5 761 374 
-30 150 20O 000 

Transfer 'harcamaları 

Cari harcamalar : 
Transfer harcamaları : 

Yekûn 4 991 976 5 961 374 
Tetkikinden de anlaşılacağı üzere : 
Ticaret Bakanlığına ait 1970 yılı Bütçe teklifi, 1969 -bütçesine nazaran (5 961 374) lira noksanlık ve (4 991 976) 
Buna göre teklifteki eksikliğin artıştan çıkarılması halinde Bakanlık bütçesindeki hakiki noksanlık (969 398) l 

Teklif ve temenniler : 
iSaym Başkan ve üyeler, 
Raporumuzda yaptığımız açıklamalarla, Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin mev 

görevlerini ve 1969 yılma ait çalışmalarının neticelerini sayın komisyonunuza arz etmiş bulunuyoruz. 
Ticaret Bakanlığı, kendisine tevdi edilen hizmetleri, mevcut teşkilât ve malî imkânlarının da üstündeki çalışm 

tir. Bununla •beraber, ^aş/ağıdaki hususları da sayın komisyonunuza arz etmekte fayda görmekt* yiz. Malûmunuz 
— Kalkınma Plânı ilkelerine uygun olarak, karma ekonomi sistemi içinde, Devlet ve özel sektör yatırımların 
—• Sanayiin, ham, iptidai ve yardımcı madde ve yatırım malları ihtiyaçlarının karşılanması ve, 
— Kalkınma Plânının her yönden gerekli seviyede uygulaması, 

Ticaret Bakanlığının ihracatı artırma faaliyetleriyle ilgilidir. Ticaret Bakanlığının bu sahadaki bsşansı de, birer 
Sanayi ve diğer ilgili Bakanlık ve kuruluşların üretimi artırma konusundaki çalışmalarından elde edilecek sonuçla 

Diğer bir ifade ile, denilebilir ki, Kalkınma Plânı ilkeleri dâhilinde, üretimle ilgili Bakanlık ve kuruluşların i 
şekilde artırmaları, Ticaret Bakanlığının görevlerini kolaylaştıracak ve kendisinden beklenen hizmetlerin başarı 
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'Bu itibarla, memleket ekonomisinin tümü ile yakın ilgisi bulunan Ticaret Bakanlığının kalkınmamız iç 
masını sağlamak mecburiyetindeyiz. 

!Bu sebeple, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren her türlü meselelerin ve bu meyanda Bakanlık Teşkilâtı 
kadro ve tahsisatın biran önce tahakkuk ettirilmesinin lüzumuna inanmaktayız. 

OBu görüş ve inancımızın ışığı altında, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren konular hakkındaki teklif ve tem 
1. Ticaret Bakanlığına ait hizmetlerin günümüzün icap ve ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesi için 

hül halinde bulunan görev ve yetkileri kesin'şekilde ayıracak bir Teşkilât Kanununun süratle hazırlanı 
sında zaruret vardır. 

Bu itibarla, ilgili mevzuat, Kalkınma Plânı ve Hükümet programı ile Bakanlığa yüklenen görevler na 
nununun süratle çıkarılarak hağlı kuruluşlar memurlarından muvakkat şekilde faydalanmanın durdurulmas 

Dışticaretimizin Kalkınma Plânında öngörülen toplum ihtiyaçları nisbetinde inkişafı, yatırımların des 
gelişmesi, genel olarak Ticaret Bakanlığının ve özellikle Dışticaret Dairesinin ve dışkollarının her bakımda 

2. Tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulması düşünülen «Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bi 
salısının, tütün ekicisinin süratle teşkilâtlandırılması ımaksadiyle kanunlaşmasını gerekli görmekteyiz. 

3. Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere, ihracatı işba haline gelmiş bulunan maddelerimiz dışında 
bunlara sürüm imkânı sağlamak zorunda olduğumuz bir gerçektir. Bu arada, 261 sayılı Kanun, ihraç ko 
yapılmasını öngörmektedir. Ancak, alınan tedbirlere rağmen, sınai mamul ihracatımızın artmaması göz ö 
cek sınai mamullerin bilûmıım vergi ve resimlerden muaf hale getirilmesi ve ayrıca sınai istihsalin iç piy 
26i sayılı Kanunun gerekçesinde de açıklandığı gibi başka tedbirler alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Dışticaret bahsinde de temas edildiği üzere, sanayi hammaddeleri ve yatırım malları ithal ihtiyacı gitg 
iBatı Ülkelerine kıyasla, rasyonel sayıl amıyacak şartlar altında çalışan sanayiimiz iç piyasada elde 

ihracat kârına heves etmemekte ve ekseriyetle günde bir vardiya çalışmaktadır. Bu suretle, istihsal ve 
maliyet fiyatları yükselmektedir. 

Bu durum karşısında, sanayiin ihracata dönük hale getirilmesi için, mevcut sınai kuruluşla mı, ham 
malları ithalâtına döviz tahsisi sisteminde değişiklik yapılarak her müess'eseye tahsis edilen dövizin bir k 
mümkündür. 

iBu suretle, bir taraftan döviz gelirimizin artması ve diğer taraftan elde edilecek fazla dövizle yapıla 
Gümrük Vergi ve resimleri geliri artacağı gibi, kalkınma çabalarımız da her bakımdan daha iyi desteklen 

Aksi halde, yalnız tarım ürünleri ihracatı ile, çığ halinde büyüyen döviz ihtiyaçlarının karşılanması m 
4. İhracâtımızın inkişafı bakımından ihracat finansmanlarının, Dünya piyasalarında cari faiz hadleri 

gereğine inanıyoruz. 
5. İhraç mallarımızla ilgili destekleme alımlarının dünya fiyat konjonktürüne uygun fiyatlarla yapılm 

verilmemesi ve nihai ihraç fiyatından âzami payın müstahsile intikalinin sağlanmasının faydası aşikârdır. 
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yatlarının mahsulün idrakinden evvel ilânını lüzumlu görmekteyiz, Ayrıca, destekleme alımları yolu ile mubayaa 
munun da mütekâmil hale getirilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

6. İhracatta sigorta sisteminin tesisi için Bakanlıkça yapılan çalışmalar bitirilerek, alınacak, tedbirler hakkınd 
Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Bu tedbirin de biran evvel gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

7. Tütün ihracat durumumuz ehemmiyetle nazarı itibara alınarak, Müşterek Pazara dahil memleketlerin Tür 
kontenjanlarının tamamen kullanılması hususunun sağlanmasını lüzumlu görmekteyiz. Bunun ymnda, Birleşik Am 
re ve diğer bütün yabancı ülkelere tütün ihraca hm artıracak ve büyüyen stokların eritilmesini Bağlıyacak her tür 
germekteyiz. 

8. İthalâtta liberasyon ve tahsisli ithal malları listelerinin tanzimi ve bunlarda değişiklik \ a puması ve tatbik 
caret Bakanlığına aittir. Bu itibarla, tahsislerin tevziinde, mal değişikliği komitesinde nihai karar merciinin de T 
Şimdiye kadar, yürütülen hatalı tatbikatın bu şekilde düzeltilerek, Bakanlığın yetki ve sorumlulukları kendisinde 
t eyiz. 

9. Evvelce Türkiye Odalar Birliği emrinde bulunan özel sektör yatırım ve âcil ihtiyaç kotalarının dağıtım ye 
geri alınmış bulunduğundan, söz konusu kotaların şimdiye kadar dağıtılmamış olması yatırım]ar ve sınai işletm 
konu biran önce çözümlenerek, yatırım teşebbüslerinin geçiktirilmemesini temenni ederiz. 

10. 27 . 10 . 1960 tarihli 118 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan ihracatı geliştirme etüt merkezi (İGEME), ço 
île, Kanunun vermiş olduğu görevleri ve yapmakta bulunduğu faydalı çalışmaları bütün yurt sathına yaymak, ihr 
daki gayret ve çabalarını yurt ölçüsünde tahakkuk ettirmek imkânlarından mahrum bulunmaktadır. 

İGEME nin ihracatımızın inkişafı konusunda daha müessir bir rol oynamasını »ağlamak maksadiyle, Birinci 
yıllık programlarında da yer aldığı veçhile, haler> Başbakanlıkta bulunan İGEME Teşkilât kanunu tasarısının bira 
kanunlaşması gerekli görülmektedir. 

11. Tarım kredi kooperatiflerinin kaynaklarım artırmak ve çiftçiye yeterli ikrazatta bulunmalarını sağlamak m 
mevduat kabul etme yetkisi verilmesi için geçen dönemde Millet Meclisine getirilen 2836 sayılı Kanunun bâzı madd 
kanun taisarası kadük olmuştur. Bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını lüzumlu görttnekteyiz. 

12. Kalkınma Plânında Ticaret Bakanlığına verilen görevlerin gerçekleştirilebilmesi için teknik eleman istihda 
malî yılı Bütçesinde, yevmiyeli teknik personel istihdamı için yapılan teklif kabul edilmemiştir. Bakanlığın Teşkilâ 
verilen teknik hizmet ve görevlerin yerine getirilnıesi için 1970 malî yılı Bütçesine, asgari şartlar dikkate alınarak, 
lüzumludur. Bu husus sağlandığı takdirde, proje çalışmaları çok daha sıhhatli ve verimli olacaktır. 

13. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin faaliyetlerini verimli hale getirecek reıorganizasyoii tedbirleri alınm 
14. İç piyasada suni fiyat yükselmelerini önLvmek maksadiyle, arz ve talep dengesini sağlıyaejd ekonomik ted 

nıyoruz. • 
15. Piyasada duyulan sermaye darlığının giderilmesi için sermaye piyasasının tesisi yolunda yapılan çalışm 

rılmasını temenni ederiz. 
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16. Türkiye, Avusturalya ve Yunanistan arasındaki Çekirdeksiz Kuru Üzüm anlaşmasının ihracatımız 
leme mesi için gerekli tedbirlerin alınmasını lüzumlu (görmekteyiz. 

17. Bağcılıkta uygulanan yükseltme sistemipin istihsâlin artmasında, kalitenin tekâmülünde fayda sa 
intibakı için, beton sergi, naylon tente gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun vadeli ve düşük faizli kr 
tayız. 

18. Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek üzere, Doğu ve Güney Doğu - Anadolu hudutlar]na yakın y 
kurulmasını faydalı mütalâa etmekteyiz. 

19. Bankaların mevduat toplamak maksadiyle dağıttıkları ikramiyelerin ve hediyelik eşyanın Azaltılm 
20. Ziraat Bankası kredilerinin tarıma ve ibılhassa küçük çiftçiye tevcih edilmesini sağlamak üzere, 

dırılması faydalı sonuçlar bağlıyacaktır. 

21. Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin Teşkilât kanunlarının bu devrede çıkar dm ası sure 
kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışmalarının sağlanması gerekli görülmektedir. 

22. 'Gümrük kapılarında ve hudutlarda müsadere edilen kaçak hayvanların gümrüklerce ihale yolu ile 
lariyle tekrar kaçakçı veya adamlarının eline geçmekte ve beklenen gaye hâsıl olamamakta, üstelik bu ihale 
lüzumsuz masraflar yapmaktadır. 

Hazine menfaatlerinin korunmalsı, hayvan kavakçılığının müessir şekilde önlenebilmesi ve kurumun za 
1969 yılı programının 67/443 ncü maddesinde öngörülen ilkeye uygun olarak; 1918 sayılı Kaçakçılık Kan 

a) Müsadere edilen hayvanların kalitesi ve kombinaların mubayaa fiyatı göz önünde tutularak, mâk 
rumuna teslimi, 

b) İhaleye iştirak için kurumca ihtiyar olunan masrafların tümünün Gümrük ve Tekel Bakanlığınc 
Şeklinde bir hüküm ilâvesi uygun olacaktır. 
23. Et ve Balık Kurumu dış piyasalarda canlı hayvan fiyatlarını mümkün olduğu kadar piyasa şartlar 

amacını gütmekte ve bu suretle kaçakçılığın önlenmesine ve döviz sağlanmasına çalışmaktadır. 
Dış piyasalarda rakip memleketlerin çok düşük fiyatla teklifte bulunmaları karşısında, Ticaret Baka 

mine gidilmekte ve bu uygulamada 6/11717 sayılı Karar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu esaslara göre 
kilâtınca verilen müsaadeye istinaden ihracatı teşvik fonundan yapılan ikrazlarla karşılanmaktadır. Anca 
duğu gibi, ayrıca % 6 faiz ödendiğinden, kurum için pahalı bir finansman kaynağı teşkil etmektedir. 

Kurumun bu faaliyeti, bir taraftan müstahsilin malını değerlendirmek ve diğer taraftan ihracat yapm 
göre, buna mümasil faaliyette bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine olduğu gibi, % 1 faizli reeskont kred 
temenniye şayan görülmektedir. 

24. Et ve Balık Kurumunun canlı hayvan ve et ihracatından doğan zararları yılı içinde kurum bünyesin 
konan ödenekle bir sonraki yılda kuruma ödenmektedir. 

Kurum 23 ncü maddede de arz edildiği üzere döner sermayeden yoksun bulunduğundan cari yıl faaliy 
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di kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu itibarla, ihracat zararlarını da karşılıyacak şekilde yutardaki maddede de 
kont kredisi teminini lüzumlu görmekteyiz. 

25. Kuruma ait Eskişehir Soğuk Depo ve Bursa Kombinalarının 1970 yılında işletmeye açılmasını lüzumlu görm 
26. Et ve Balık Kurumunun verimli ve faydalı şekilde çalışabilmesi için Millî Savunma Bakanlığından alac 

civarındaki alacağının biran evvel ödenmesi faydalı olacaktır. 
27. Tarım Satış Kooperatiflerince yapılan destekleme alımlarından tahassul eden zararlar Ziraat Bankası bün 

zirai kredi plasmanlarını tazyik etmektedir. Bankanın müdahale alımlarından doğan alacağı 30 . 9 . 1969 tarihi 
olup, yıldan yıla büyük ölçüde artma istidadı göstermektedir. Banka bünyesinde kalan bu zararın telâfisi için, kar 
viline bağlanması ve bu tahvillerin yıllık taksitler halinde amorti edilmesi suretiyle banka alacağının tasfiye ve g 
alacakların da bankada bırakılmıyarak, her yılın Devlet Bütçesine konacak ödenekle karşılanması uygun olacaktır 

28. Destekleme alımları finansmanı için T. C. Merkez Bankasından sağlanan reeskont kredisine tahakkuk e 
komisyon ve işletme giderleriyle birlikte maliyeti % 12,402 yi bulmaktadır. 

Destekleme alımları maliyet fiyatının ucuz]atılabilmesi için Merkez Bankası faiz haddinin, Tekel ve Toprak M 
lan ve Hazine kefaletine dayanan destekleme alımlarında olduğu gibi % 1 e indirilmesi gerekmektedir. 

29. Tarım Kredi Kooperatifleri finansmanından da Ziraat Bankasının geniş ölçüde zarara mâruz kaldığı m 
Merkez Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri reeskontuna % 5,25 faiz uygulamaktadır. Muamele Yergisi, komisy 

likte kredi maliyeti % 9,702 dir. Ziraat Bankası Kooperatiflere % 5 faizle ikraz ettiği için % 4,702 oranında bi 
peratifçiliğin gelişmesi bir Anayasa hükmü olduğuna göre, bunun külfetinin Ziraat Bankasına bırakılmıyarak, M 
% 2 ye indirilmek suretiyle hafifletilmesi uygun olacaktır. 

30. Tarım Bakanlığı ve ilgili kuruluşların Ziraat Bankası ile işbirliği yaparak, müstahsıla aynî olarak dağıtıl 
dağıtım zamanlarının evvelden tesbiti ve çiftçilere duyurularak, tevziatın zamanında yapılması lüzumlu görülmekt 

31. (2 000) liraya kadar olan çiftçi borçları faizsiz olarak taksitlendirildiği takdirde portesinin (1 300 000 00 
dan (2 453 000) çiftçinin faydalanacağı anlaşılmıştır. Ancak, bu takdirde faizin Hazinece karşılanması zaruridir 
bulacak bu faizden fedakârlık ederse bilançosunu 30 - 35 milyon lira zararla kapamak mecburiyetinde kalacak ve 
ması sebebiyle, zarar durumu mevduat müşterileri üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. 

32. Tarım kredilerinin etkili olabilmesi için, kredinin çiftçiye ihtiyacı nisbetinde ve zamanında verilmesi gere 
sı kaynaklarının takviyesi lüzumsuzdur. Her ne kadar son 4 yıl içinde zirai kredi plasmanları (3 287 000 000) 
selmek suretiyle önemli ölçüde geliştirilmiş ise de, yine de ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek seviyede değildir 

— Çeşitli kanunlarla bankaya ödenmesi gereken ödeneklerin, ilgili bakanlıkların bütçelerine konarak her yıl 
— Müdahale alımlarından doğan zararların banka üzerinde bırakılmadan, Devlet Bütçesine intikâl ettirilerek 
— 301 sayılı Kanuna göre, mevduat munzam karşılıklarından Ziraat Bankasına ödenmesi gereken paraların z 

hilinde tam olarak verilmesi, 
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Gerekmektedir. 
33. Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni Teşkilât Kanununun çıkarılması suretiyle sermayesinin artırılmas 

nabilecektir. 
34. Ofisin, yıllardan beri tahsil edilemiyen ve (563 968 907) liıiayı bulan alacaklarının Hazine ve diğ 

faiz yükü azalacak ve döner sermaye imkânları gemşliyecektir. 
Ofisin (600) milyon lirayı aşan sabit tesislerinden mühim bir kısmı halen ancak % 40 oranında kullanıla 

leri yerine bugünkü iktisadi değerlere icraı suretiyle amortismana tabi tutulması halinde, her yıl (21) mil 
yetleri üzerinde önemli ölçüde tesir eden amortisman masraflarının normal seviyeye indirilmesi mümkün 

35. 'Ofisin iştigâl konularının ve hizmetlerinin genişletilmesi daha rasyonel ve verimli çalışmasını müm 

36. Hükümet programına uygun olarak Türkiye Halk Bankasında tesis edilen taşıt, tamir ve edindirm 
gerek banka ve gerek kooperatiflerin bünyelerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için bu kredilere ait bel 
kuu muhtemel risklerin de aynı şekilde bu fondan karşılanması uygun olacaktır. 

Bu temennimize benzer bir tedbirin Kalkınma Plânında da yer aldığını belirtmek isteriz. .', '••' 
37. Türkiye Halk Bankası dış kaynaklarının takviyesi için 1970 yılında (100) milyon liralık tahvil çık 

tılmasını kolaylaştırmak üzere Hazine kefaletinin sağlanması icabcder. Ancak, söz konusu kefaletin özel b 
dan, bu yolda teşebbüse geçilmesini uygun görmekteyiz. 

38. Hükümet programında da öngörüldüğü gibi esnaf ve küçük sanatkâra tahsis edilen kredilerin daha 
Bu sebeple, Merkez Bankası kaynaklarından temin edilen kredilerdeki reeskont haddini mâkul ölçüler içinde 
mektedir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüş, tenkid, teklif ve temennilerimizi sayın Komisyonunuzun ıttı 
Bütçenin memleket ekonomisi için hayırlı ve faydalı olmasını dileriz. 

RAPORTÖRLER 

Ankara «Senatörü Manisa Milletveküi Manisa Se 
Yiğit Köker Hilmi Okçu Oral Karaos 
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1989 yılında fuar sergi ve panayırlara yapılan yardımlar 

Tahsis yapılan yerin adı 

Samsun Fuarı 
Bursa Fuarı 
Kayseri Fuarı 
Eskişehir Fuarı 
Erzurum Fuarı 
Tatvan Fuarı (Bitlis) 
Sivas Fuarı 
Kocaeli Sergisi 
İnögöl Sergisi (Bursa) 
Amasya Sergisi 
İbradı Sergisi (Antalya) 
Dumlupmar Panayırı (Kütahya) 
Keleş Panayırı (Bursa) 
Devrek Panayırı (Afyon) 
Dinar Panayırı (Afyon) 
Domaniç Panayırı (Kütahya) 
Ezine Panayırı (Çanakkale) 
Ermenek Panayırı (Konya) 
Kıreli Panayırı (Konya) 
Kayabaşı Panayırı (Konya) 
Hüyük Panayırı (Konya) 
Yeşildağ Panayırı (Konya) 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlarının İzmir Fuarında 
inşa ettikleri pavyon için 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlarının Samsun Fuarında 
inşa ettikleri pavyon için 

Yapılan( Gönderilen 
tahsis ta-hsis 

miktarı Tl. miktarı Tl. 

75 000 55 000 
75 000 75 000 
75 000 55 000 
25 000 20 000 
50 000 40.000 
40 000 35 000 
25 000 10 000 
10 000 8 000 
30 000 30 000 
20 000 20 000 
5 000 5 000 
S 000 5 000 
10 000 10 000 
S 000 5 000 
5 000 5 000 
ö 000 5 000 
5 000 5 000 
5 000 5 000 
5 000 5 000 
5 000 5 000 
5 000 5 000 
3 000 3 000 

15 000 15 000 

10 000 10 000 
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Talısis yapılan yerin adı 

Bsııaf ve Küçük Sana tkâ r l a r ın ın Bur sa F u a r ı n d a 
inşa (ittikleri pavyon için 
Kisnaf ve Küçük Sana tkâr la r ın ın Kayser i Fuar ın 
da inşa et l ikler i pavyon için 

Yapılan Gönderilen 
tahsis talısis 

miktarı TL miktarı Tl. 

10 000 10 000 

10 000 10 000 

f>33 000 456 000 

Şirketleri kurulup D. P. T. Geçerek Ziraat Bankasında kredilendirme işlemi yapılan 

depolarının yer ve kapasiteleri açılan kredi miktarları 

Yatının İn tan Açılan kredi 
Yeri Kapasitesi Tl. Tl. 

1. İzmir 
<•> Tekirdağ 
o 
t ) . Adapazarı 
4. •Burdur 
r>. İzmit 
n. Balıkesir 
7. Bandırma 
8. Denizli 
i). Avdın 

10. Antalya 
11. Samsun 
12. Bursa 
13. Niğde 
14. Tokat 
.ı r>. İsparta 

Kap a s itesi 

3 000 Ton.M-
2 000 » 
2 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
1 000 » 
3 000 » 
3 000 » 
2 000 » 
2 000 » 
1 000 » 

3 9G9 000 2 723 400 
2 772 000 1 8G6 300 
2 772 700 — 
1 428 GOO 980 300 
1 428 600 980 300 
1 428 GOO 980 300 
1 428 GOO 980 300 
1 428 GOO »80 300 
l 428 GOO 980 300 
1 428 GOO 980 300 
3 9G9 000 — 
3 9G9 000 — 
2 772 700 — 
2 772 700 — 
1 428 GOO — 
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Yeri 

16. Uşak 
17. Erbaa 
18. Mersin 
19. Ereğli 

Yatırım tutarı Açılan kredi 
Kapasitesi TL Tl. 

1 000 » 1 428 600 980 300 
1 000 » 1 428 600 980 300 
1 000 » 1 428 600 — 
2 000 » 2 772 700 — 

Şirketleri kuruluş halinde olan soğuk depolar 

20. Bozkır (ıKonya) 1 000 Ton. M2 1 428 600 
21. Dursunbey (Balıkesir) 1 000 » 1 428 600 
22. Aksaray (Niğde) 1 000 » 1 428 600 

23. Yahyalı (Kayseri) 
24. Kırşehir 
25. İnegöl (Bursa) (Şirket 

Şirketleri kurulacak 

1 000 Ton. M2 1 428 600 — 
1 000 » 1 428 600 — 

kurulmıyacaktır İST AŞ 2 000 tona tevsi etmiştir.) 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR^ Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Dış kuruluş aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde 

meler 

ÜCRUTLER Kesim toplamı 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 7 145 460) 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

1-2.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

14 200 135 

7 891 624 
6 308 510 

1 

7 170 461 

6 118 560 
,1 026 900 

1 
25 000 

1 169 356 

67 000 
5 000 

10 000 
75 000 

180 

12 000 

25 463 433 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

12 000 

29 29 

15 057 805 

7 800 000 
7 257 804 

1 
7 415 460 

6 118 560 
1 026 900 

250 000 
20 000 

2 810 360 

67 000 
5 000 
10 000 
200 000 

360 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 1 002 176 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 10 000 
EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Faz'la callsma ücreti 300 000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 4 500 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil- ödeneği 4 200 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 2 614 781 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 38 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 190 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 1 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 484 880 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 204 250 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
j 2.834 Kurs yolluğu 47 500 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 1 900 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 396 935) 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 500 000 

28 000 

475 000 

6 000 
- K » 

4 200 

3 846 935 

25 000 
550 000 

490 000 
242 000 

87 934 

2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.86? Müfettişler yurt dışı geçici! görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI , 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı 2 450 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gideri eri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın al imlan1 ve giderleri 
1.3.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alını ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GÎDUR-
LER Kesini toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

— 754 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

665 000 
95 000 
95 000 
342 000 

650 000 
700 000 
100 000 
450 000 

23 750 
427 500 

100 000 
450 000 

1 975 525 2 

658 825 750 000 

118 750 
66 500 
142 500 
123 500 
142 500 
36 575 
28 500 

150 000 
90 000 
150 000 
130 000 
140 000 
50 000 
40 000 

168 150 210 000 

38 000 
23 750 

40 000 
80 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610. Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14,110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangında» korunma giderleri 

1969 ödeneği Hüfcümietç 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

85 000 no ooo 
1 900 5 000 

19 000 25 000 

318 250 

142 500 
156 750 
19 000 

37 050 

19 
e istemen 
Bölüm top 

Lira 

355 000 

160 000 
175 000 
20 000 

42 000 

14 250 18 000 

22 800 24 000 

793 250 

57 

915 000 

57 240 95 2 

238 238 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri1 

14.580 Su ürünleri teşkilâtlanma ve araştırma 
giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.861 Büro giderleri 
15.862 Ulaştırma giderleri 
15.864 Kira bedeli 
15.867 Ziyafet giderleri 
15.869 Diğer ahm ve giderleri 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

57 000 95 000 

9 500 

47 500 
1 672 000 

45 000 

50 000 
1 

1 672 000 1 797 000 

484 500 
380 000 
427 500 
190 000 
190 000 

550 000 
350 000 
482 000 
275 000 
140 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.216 ölçü ve ayar lâboratuvarları malzeme 
alım ve giderleri 

16.226 Ticari tahliller ve standardkasyon lâbora
tuvarları malzeme alım ve giderleri 

16.236 Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları 
malzeme alım ve giderleri' 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.360 ihraç malları pazarlama, araştırma ve 
hizmetleri giderleri 

16.370 iç fuar ve sergiler güderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.390 le ve dış propaganda ve tanıtma giderleri 

DÎĞER PROPAGANDA VE TANITMA 
GİDERLERİ 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
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1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

9 500 
356 250 
2 850 

8 619 350 3 208 00 

413 250 405 000 

85 500 70 000 

95 000 75 000 

232 750 260 000 

7 647 500 2 460 000 

190 000 300 000 
570 000 500 000 

6 840 000 1 650 000 
47 500 

# • = • 1 

10 000 

368 600 168 000 

15 000 
150 000 
3 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİT) ER
LERİ 

16.810 Bi'na onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLER t 

Bölümü toplamı 
18.000 YÖNETlM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 BİZMUT GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI MARCAMALAR TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplam* Madde Böl 
Lira Lira Lira 

190 000 175 000 

12 000 

25 463 433 2 
1 975 525 

57 240 
1 672 000 
8 619 350 

37 799 548 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topıla 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 1 247 197 1 057 34 

1969 ödeneği 
Maddo Bölüm 
Lira L: 

topl 
ira 

amı 

1 247 197 

1 150 000 

50 000 

. 000 000 

500 000 

32 000 
5 000 
11 000 
9 196 

42 000 
5 000 
11 150 
9 196 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 1 150 000 950 000 

'34.271 Türkiye Millî Zeytinyağı Komitesi gider
leri (İGEME ye ödenir.) 50 000 50 000 

34.272 ihracatı geliştirme ve deneme ihracatı için 
İGEME ye yardım . 000 000 600 ()(;() 

34.274 ilk tesi's ve kuruluş giderleri için borsa
lara yardım 500 000 300 000 
BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIM VE ÖDEMELER 

34.470 Tarım satış kooperatifleri birlikleri yaş 
meyva ve sebze halleri ve pazar yerlerine 
vardım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 97 196 107 3İ6 

34.761 Beynelmilel Ölçüler Bürosuna 
34.762 Nizami Ölçüler Teşkilâtına 
34.763 Kalay Konseyine 
34.764 Akdeniz İlmî Araştırmalar Komisyonuna 
34.765 Zeytinyağı anlaşması propaganda fonuna 

iştirak giderleri 40 000 " "' ' 40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardım (Ticaret Bakanlığı Memur ve Hik
metlileri Sendikası Yardımlaşma Sandığı
na) 

36.000 BORÇ ÖDEMSLIftl 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine gecen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKtLl VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1960 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

1 247 197 

60 000 
100 000 

60 000 

60 000 80 000 

100 000 

100 000 100 000 

50 000 
50 000 

1 407 197 
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Rapor 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe raporu 

BİRİNCİ KISIM 

(Hizmetin mahiyeti ve inkişafı) 

1. SAĞLIK VE SOSYAL H Î M E T ALANINDA HÜKÜMET FROIGRAMI : 

Bütün vatandaşlarımizim sağlıık ıhizimetlerindenı en geniş şekilde faydalanmalarını sağlamak, hizmeti 'vat 
ibilgisini artırmak koruyucu hekimliğe öncelik ver/mek, tedavi hekimliğini ıtamaml'ayıcı 'bir unsur olarak kaibu 
yoksun olanlarla Ihakıima muhtaç (kimseleri, sakatları, 'küçükleri, lihtiyarJarı ve dar gelirli vatandaşları paras 
hedef imizdir. 

Toplumun ruh ive 'beklen sağlığı 'korunacak, halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma seviyesi yükseltilece 
'kânları sağlanacaktır. 

Geniş 'halk kütlelerinle yönelmiş ve özellikle koruyucu hekimlik hızım eti erine ağırlık veren faaliyetlere de 
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele programları geliştirilecek, aşı faaliyetlerinin kesif vatandaş kütlelerine y 

ü ret imi artırılacaktır. 
Verem savaşı programına 've yurt içindeki veremli sayısını azaltan tedlbirlerin uygulanın asma devam 'ed 
'Trahomlular ve ıcüzaımlıları içine alan savaş programlarınım, sıtmada olduğu 'gibi, eraditkasyona 'Çevrilme 
Gevre sağlığı şartlarının iyileştirillmesine devam olunacaktır. 
Ana ve 'çocuk sağlığı programı 'geliştirilecek hu konuda çalışan personel sayıları artırılacak ve çocuk ö 

masına devam edilecektir. 
Halkım sağlık eğitimine 'önem verilecek ve 'bumaksat!a yapılmakta olan hizmetler geliştirilecektir. 
'Tedavi hizmetleri geliştirilecek, hastane ve yatak sayısı az olan illere öncelik verilecek, yata'k sayısı ak 

lığı hastane ve dispanserlerin' (gelişmesi için uygu] anmaya haşlanılan1 programa devam olunacaktır. 
Yurt içinde imali mümkün yalbaneı ulaçların ithalinin önlenmesine ve yeni ilâç sanayiinin geliştirilmesin 

ekonomisi yönünden önemli olan ilâç kontrolü daha da 'geliştirilecek, ilâçların yurt içindeki istihsal kapasite 
'memleketlere ihracı için gereken tedlbirler alınacaktır. Ayrıca ilâç 'çeşitliliklerinden 'meydana, 'gelen israf 

Hekim ve yardımcı sağlık personelinin artan' sayılarla yetiştirilmeleri için gere'kli tedlbirlerin alınmasın 
(Kademeli mir sağlık sigortası sistemi geliştirilecektir. 
Yoksul ve güçsüz vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarını huzur içinde geçirmek için ihtiyarlık Iba kim yurt 

kimi için kreş ve günidüz 'bakım evlerinin sayıları süratle artırılacaktır. 
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iSakatlarm ve hastalık selbeibiyle Ibedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya tamamen 'kaybeden kimselerin rehab 
yapılarına !göre yeni meslek 'edinmelerini sağlıyan rehabilitasyon 'merkezleri 'artırılacaktır. 

0 - 6 yaş arasındaki 'korunmaya muShtaç «ocuklar içlin hizmete sokulan çocuk yuvalarının sayıları artırılacaktır. 
Sosyal refah hizmetlerini (bir 'elde toplıyacak olan sosyal hizmıetler kurumu kurulacaktır. 

2. ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KANUNUAB : 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde olanlar : 

(Kadük oldular) 
Seçim döneminin sona ermesiyle kadük olmuş bulunan bu paragrafta yazılı kamını tasarılarından 1, 3 ve '5 nu 

•tarihinde Başbakanlıkça, (Büyük DVlillet Meclisine, 7, '8 ve 10 numaralı tasanlar da '26 . ıl'J . 1969 tarihinde Bakanlıkç 
muştur. 

'1. 'Türk Farmakope 'kanun tasarısı. (iSevk tarihi : '19 . 3 . 1966) 
2. Umumi Hıfziıssıhıha Kanununun süitle ilgili 170, 171, 1712 nci imaddeleriui tadil eden kanun tasarısı (İSevk tari 
8. Salgın ve îbulaşısı (hastalıklarla olağanüstü savaş hakkındaki kanun tasarısı :(',Sevk tarihi : 17 . 12 . 1966) 
4. 1050 sayılı 'Muıhaselbei Umumiye Kanununun 50 ve $3 ııcü 'maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun tasar 
5. Umumi HıIfzıs'sıibJha Kanununun 2*82 nci maddesini tadil eden kanun tasarısı '(iSeıvk tarihi : 13 . 2 . 1967) 
6. Ankara Halk iSağlığı Akademisi kuruluş ve görevleri hakkındaki ikamın tasarısı (Sevk tarühi : 21 . 10 . 19 
7. Tıp ve yardımcısı tıp (mesleklerinin uygulanması hakkındaki kanun tasarısı ı(>Sevk tarihi : 14 . 10 . 196 
8. Tabiplerin meslekî pratik tatlbiikaitı hakkındaki kanun tasarısı. (Sevık tarihi : 17 . 12 . 1968) 
9. Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluşu kanun tasiarısı (Sevk tarühi : 5 . 3 . 1969) 
10. Eczacılar ve 'eczaneler hiaikkrndaki kanunun bâzı mıaddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarı 
to) Başbakanlıkta olanlar : (Kadülk oldular) 
1. Özel Sektör tarafından Ikurulacalk 'Tedavi ve Sosyal Hdzımelt Kurumları kanun tasarısı (Sevk tarihi : 1 . 8 
2. Eğitim tosıtaneleninde çalişan başasistan ve asistanlara 1229 sayılı Kanuna güne verilmekte ıolan (200) lir 

.rılmasına dair kanun tasarısı : (lSevfc tarihi : 13 . 11 . 1968), 
3. Hava kirliliğimin önlenmesi "ve (hava kirliliği ile ısavaş (kanun tasarısı (ıSovlk tarihi : 25 . 3 . 19l69) 

c) Bakanlıkta çalışanlar : 
1. OıeneOl ISağlılk Sigortası kanun tasarısı hazırılanırmştır. 
2. 60213 isiayılı Tlürk Tabipleri Birliği Kanunu üzerinde çalışılmaktadır. 
3. Umumi Hıfzıssılhıha Kanunu, gıda ve gıda imal yerleri ile lilgili maddeleri Ihıakkında üzerinde çalışmalar y&p 
4. 1262 isayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar kanun tasarısı üzerinde çalışılmaktadır. 
5. 12,11 sayılı Kanuna sağlık mühendisliği bolümü 'eklenmesi! üzeninde çalışılmaktadır. 
6. ıSu ıkarlenimeısi kanun tasarısı üzerinde çalışılmaktadır. 
7. 981 isayılı Kanunla alınan ikadno cetveline ek kadro kanun tasarısı, üzenimde çalışılmaktadır. 
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8. 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle tedavi ve diğer Fizyoterapi nıüesseseleri ve Radyasyo 
9. 1593 ısayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa ek gıda ve beslenıme ille ilgili bölümlerine ait kanun tasar 
10. 3017 ısayılı Teşkilât Kanununa sağlık zabıtası (kuruluşumun eklenmesine ıait kanun tasarısı üzerind 
11. Refik iSaydaım Merkez Hıfzısıhha Enstitüsünün reorıganllzasyomuna ait ikamın tasarısı üzerinde 

3. YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROGRAMLARA GÖRE BAKANLIĞIN 1969 YILI DURUMU VE FAA 
a) Personel durumu ve yetiştirilmesi : 
Sağlık ve iSosyal Yandım Bakanlığını bilhassa hdkim ikmalimde ve .istihdamında .zor dunuma düşüren 

biliriz. 
1. Hekimlerin yurt sathında dengesiz dağılımı : 
2. Pratisyen ve 'mütehassıs ıhdkim oranının 'bozuk oluşu, 
3j Yurt içimde değişik îücret sistemlerinin bulunıması, 
4. Belli standart kadrolara ıgöre Ihekim mevcutlarının noiksan oluşu : 
5. Hekimlere mecburi hizmet yükliyen sistemlerin noksan ve kifayetsiz oluşu. 
Bakanlığın hu meselelerin (başlıca hal yolu olan personel sayi/laırını artırana politikasına büyük b 

yaptığımız istatistik araştırmasında memnuniyetle tesbit etmiş bul unuy onuz. Ayrıcıa sağlık hizmetleri 
çe hekimlerin yurt sathına dengesiz dağılımının giderilebileceği ve bilhassa sağlık sigortası kanunu i 
'muhteiliif kurumların sağlık tesıis ve personelinden istifade etime imkânlarının (getirilebileceği üzerinde 

Bakanlığın bilihaıssa ihtiyaçtan fazla »olan ihtisas dallarıma asistanlık kontenjanlarını kıt tuttuğun 
tirecek tedbirleri, kuvveden fiili çıkarıma çabasında 'olduğunu da ımüşahade etmiş (bulunuyoruz. 

Halihazırda kadro noksanmdan stajiyer olarak çalışan veya 'üst derecelere terfi edemiyen veya tây 
lık personeli için yeni kadro kanun tasarısının bakanlıklara sevk edildiğini ve 1970 yılı bütçesinin kıt 
personel kadrosunun alındığını igörmüş bulunuyoruz. 

Yukarda genel hatLariyle arza çalıştığımız bu husulsılıamn şiimjdıi de bâzı rakamlarla izah etımek işitiyoruz 

1) Hekim yetiştirilmesi : 
Tıp fakültelerinin sayıları 1968 yilmda 7 ye yükselmiş olup bu ıra'kam Kayseri Tıp Fakülteleri ile 196 

mezkûr adedin 12 yi bulacağı anlaşılmış olup böylece 1966 -1967 yılı devresımde talebe sayısı 5540 iken 
tur ve netiee lOİLarafc 1968 - 1969 yıllı devresinde mezun sayısı 118 fazlasiyla 918 olmuş iken '1977 yılındaki 
selecefktir. 

Ankara, İstanbul ve İızsmirldeki Dişçilik ve Eczacılık Fakülte ve Yüksek okullarından 1967 - 1968 yılınd 
muştur. 

Diştabibi ve eczacı yetiştiren özel yüksek okulların sayıları da süratle artmaktadır. 
(Eczacılık Yüksek Okulu 7, Dişçilik Yüksek Okulu 4 dür) . 
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2. Yardımcı Sağlık 'Personelinin yetiştirilmesi . 
iSağlık ve Sosyal Yardım .Bakanlığına bağlı Sağlık kolejleri ve okulları sayısı 27 serden 29 zara yükselmi 

nileri eklenecektir. 
Halihazırda 3 yüksek -okulda 270, sağlık kolejlerinde 4 200 ve sağlık 'okullarında da 4 442 öğrenci olmak üz 

rakam 1968 e nazaran 1 231 aded fazladır. 1970 yılında toplam öğrenci sayısı 10 2.1.9 a (1 307 fazlasiyle) yükse 
Diğer taraftan 1969 yılında .1 063 köy ebesi (83 adedi hemşire yardımcısı sağlık kolejlerinden ise 423 

loji, 16 adedi Ifıboratuvar, 48 adedi çevre sağlığı teknisyeni) 421 hemşire1 olmak üzere toplam olarak 1907 m 
lasiyle 2 524 e yükselecektir. 

Bu rakamlar 'bize gedecek villanda personel ikmalinde ne gibi bir ferahlama yaratacağını gösteren delille 
sa ve sağlık hizmetlerinin .sosyalleştirilmesine göre yapılan tahminlerde yıllık yurt ölçüsündcki arz ve talepler 

Arz Talep 

Mütehassıs hekim 
Pratisyen hekim 
Diş Tabibi 
rk'zacı 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Köy Ebesi 

Yukardaki tabloya göre yıllık ihtiyaç; dışında mezun olan personel geçmiş yıllardaki açığı süratle kapatac 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığının bidayette arz edilen kadro ihtiyacı aşağıdaki tabloda açıkça gözükm 
'Çünkü bugünkü kanuni kadrolara göre; 

Mütehassıs hekim % 151 oranında mevcut bulunmaktadır. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

350 
918 
109 
270 
423 
580 
980 

350 
200 
35 
35 
300 
570 
500 

Pratisyen hekim % 65 » » 
Diş tabibi % 116 » >> 
Eczacı % • 

54 » ' ?> 

Hemşire :% 90 » » 
Sağlık memuru % 107 » » 
Köy ebesi % 128 » » 
Hemşire Yard. % 92 » ?> 
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[Bununla 'beraber sağlık ve yardımcı sağlık personefindeki noksanlık deyimi standartlara göre hesaplanan 
örneğini istatistiki bilgiler bölümünde görebileceğiniz kriterlere göre hesaplanmış kadrolara göre; Sağhk 

(Mütehassıs hekim •% 51 oranında n oksı 
(Pratisyen hekim '% 68 » » 
'Diş hekimi c/o 70 » » 
(Eczacı 

• % 
83 » >> 

iSağlık memuru .fil 
yo 32 » » 

'Hemşire ve Hem. Yar. •% 64 » » 
Köy ebesi P/c 50 » ;•> 

Bu noksanlık aslında nazaridir. Çünkü memleketimizde serbest çalışan sağhk personeli de dâhil edildi 
sonel kapasitesi kriterlere göre standart mevcutlara ulaşmış olup sadece yardımcı sağhk personelinde bir 
yurt ölçüsünde düşünülürse, 

Mütehassıs hekim ancak !% 2 noksandır. 
«Pratisyen hekim » % 10 » 
Eczacı ise % 201 fazladır. 
Diş tabibi ise % 252 » 
(Sağlık memuru % 2 » 
Hemşire % 51 noksandır. 
.Köy ebesi ;% 29 » 

Hakikatte yukarda arz edilen üç. tablodaki durumlar, yurt sathına dengesi dağılımın tesiri nazara alın 
dir. İller teker teker ele alındığında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerdeki mevcutlar', kadrolardan birk 
mevcutlar ise ortalama rakamların çok altındadır. Bu sebeple memleketimizdeki mevcut dengesiz durumu 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi olduğunu burada 'bir kere daha ifade etmek faydalı olacaktır. 

Pensanıel ile ilgıilıi âstatlistikî bilgiler raporun sonunda ( tökl : 16) dır. 

b) Sağlık Ihizmetleriran &osyaUe§!târilınesi : 
1968 yılı içinde yeniden s-osyalleştirilen 5 il (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşane) ile projeye gi 

alınan nüfusta (7 816 000) e yükselmiştir. 1969 yılında Maraş ve Edirne illeri de sosyalleştirmece alınmak 
altına alman nüfus sayısı da (8 880 000) c çıkmıştır. Halen 22 si Nevşehir'de olmak üzere 45 sağlık ocağ 
inşa edilmektedir. 

ıSosyalleştiıiimiş illerde, ortalama ikişer binlik nüfusa isabet edecek surette, içinde bir köy eb 
2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plânına alınmış olması, sebebiyle halen 1 314 aded köylerde kiralanmış veya 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 767 — 

do oturan köy ebelerinin şimdi 668 adedi Devletçe yapılan binalara geçmiş durumdadır. Bilhassa an 
faydalı olan bu tatbikatın başlamış «İması siosyall eştirilmiş bölgelerdeki köye giden hiz.în,etîm nicelik ve 

Siosyall eştirilin iş illerde mütehassıs hekim sayılarında kadroya nazaran -oran geçen seneki gibi- .kalm 
daki kadrolar 100 yataklı J hastanede 10 hekim okluğuna göre hesaplanmıştır. Halbuki 1977 yılma kada 
20 yatağa bir hekim kabul edildiğinden bu oran % 40 yükselecektir. Bununla beraber ımütehassıa hekim n 
porda beyan edilen problem bu yılda aynı durumdadır. Bakanlık bu noksanlığı muvakkaten gönderilen m 
maktadır. Ancak Bakanlık yetkililerinde ifade ettiği gibi bu tedbirler palyatiftir. Meselenin halledilmes 
nın artırılmalar-iyle sonuçlanabilecek niteliktedir. 

Pratisyen hekimlerin oranı kadroya nazaran genellikle % 41 civarında seyretmektedir. Şüphesiz sosyali e 
sayısında sosyalloşitürmeden! •evvelki duruma göre ortalamıa olarak yüzde 90 artış vardır. 

Bugünkü eczacı mevcudu % 44 diş tabibi ise % 100 dür. Yardımcı sağlık personelindeki mevcutlar; sağlık mem 
yardımcısında % 88 köy ebelerinde ise % 89 dur ve genellikle geçmiş yıllara nazaran artış göstermekted 

224 sayılı Kanuna göre 3 yıl olan mukavele süresi bir yıla indirilmiştir. Bu karar bilhassa hekim ikm 
düşünülerek alınmıştır. Ayrıca hazırlanan yeni yönetmeliğe göre sağlık personelinin mahrumiyet bölgesi 
personel inin ki, ise 200 lira artacaktır. 

Sosyalleştiri.lmiş illerde çalışan sağlık idaresi yüksek oluılu mezunlarına tıbbi teknoklara, diyet uzmanların 
savaş memurlarına da taz'minat verilmesi, yardımcı sağlık personelinin serbest çalışmadı) geçen sürelerinin em 
işartiyle hizmette sayılarak hekimler gibi 'okuldan çıkışlarına göre aylık intibaklarının yapılmasına ve rönt 
rinde tazminat verilmesine ait yeni imkânlar tanıyan hükümler de sözü geçen yönetmelikte ayrıca yer 

1970 yılı cari harcamalar ödeneklerinde Bakanlığa genel bütçeden ayrılan pay düşük olduğundan ve 1 
şaatlara öncelik verildiğinden sosyalleştirme ile ilgili olarak sağlık ocakları inşaatı 1970 yılında yapılmay 
mali yönünden Bakanlığa yeni bir ferahhk getirecek mahiyettedir. 

1969 yılında 167 saflık ocağında su ve elektrik, temini için inşaat başlamış olup bunların1 büyük bir kısm 
'Bakanlığı köy yollarına ve köye su getirme çalışmalarına sağlık ocaklarının bulunduğu köylere 
va.;n. etmiş olup hu yönden de durum 1968 yılma nazaran daim verimli bulunmaktadır. 

So'Syalleşltirilmiş illerdelu çalışım-alarda küçüınısennıiyecek deı ecede rakamlara ulaşmıştır. Bu faaliyetlere 
ilgili istatistikler arasına konulmuştur. 

Şimdiye kadar .sosyalleştirme maksadiyle yapılan yatırım harcamaları 265.milyon liraya ulanmış olup 
şına 29 lira düşmektedir. 1969 yılında, yapılan cari harcama, ise sağlık ocakları projesi için nüfus başına .13 
derleri dcllıil 104 •rnilyionidıır. ([örüldüğü gibi sağlık hizmet İminin sosyalleştirilmesi projesi finansman yönünd 
dar pahalı bir hizmet şekli değildir. Türkiye'nin tamamı sosyalleştirildiğinde sarf edilecek yatırım harcam 
dâhil) ( 1461000 000) Tl. olacaktır. Cari harcamalar için nüfus başına yapılan 13.5 liralık masraf karş 
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•memuru ve 2 köy ebesinden teşekkül eden bir timin hizmeti (10 000) nüfusu kapsıyacak tarzda v 
bu parayla kişi başına yılda 1.5/ lira düşen ücretsiz- ilâçta sağlanabilecektir. 

Sosyalleştirme ile ilgili istatistiki bilgiler raperan sonunda (Ek 17 : 22) dir. 

c) Entegrajsyoaı uygulaması : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilm ediği ve sıtma, intikalinin tamamen durdurulduğu illerde gerek 

kontrol altında bulundurmak, gerek sağlık personelirii ve hizmetlerini bir elde birleştirmek ve köye k 
•uygulaması yapılmaktadır. 

1963 yılından bu yana İçel, Tekirdağ, Kırklareli, Ordu, Niğde ve Kayseri'de uygulanmıştır. Giresun ve 
halen 6 ilde uygulama devam etmektedir. 

iSağlık müdürü tarafından tek elden idare edilen entegrasyonun uygulandığı illerde teşkilât köyle 
1. Her 500 kişiye bir saağlık istasyonu (1 e-be hizmet görür) 
2. Her 7 000 : 7 500 kişiye bir sağlık ocağı (1 sağlık memuru, 1 ebe, 1 sıtma sürveyans memuru hizm 
3. Her 35 000 kişiye bir sağlık şubesi (Entegrasyon hekimi hizmet görür) 

Sıtma bölge başkanı, ile ana ve çiöcuk sağlığı merkezi başhekimi sağlık müdürünün en yakın yardım 
Sağlık ocaklarındaki yardımcı sağlık personeli kendi bölgelerinde1 il dahilindeki bütün sağlık 'tesisleri he 

rama göre gezerek koruyucu hekimlik görevlerini yaparlar. 
Entegrasyonda çalışacak hekimlere 4 haftalık kurs gösterilir. 
Entegrasyona dâhil 6 ilde halen 54 şubeden 26 256 ocaktan 115 i ve 513 istasyondan 137 si faaliyettedir. D 

yete geçirilecektir. 

d) Sıtma eradikasyonu çalışmaları : 
61 bölge başkanlığı ve 341 şube şefliği halinde yurt sathına yayılmış teşkilât ile sıtma eradikasyonu çalışm 

tedir. 
Her yıl sonunda bölgelerin çalışmaları bütün yönleri île incelenerek değerlendirildikten sonra mütaakıp 
Bu programda : 
1. iSürveyans hizmetleri, 
2. Pülverizasyon hizmetleri yapılmaktadır. 

Sürveyans hizmetleri • 
Ayda 1, ayda 2 ve yılda 2 defa olmak üzere ev ev dolaşılarak sıtmalılar aranıp bulunmakta ve tedavi a 

su 5 000 den aşağı bütün köylerimizde yapılır. (Sıtma Eradikasyonu Teşkilâtımızın 1957 yılından bu yan 
hizmetleriyle nüfusumuzun tamamını ve bütün köyleri kontrol altında bulundurarak tesbit ve tedavi ettiğ 
bulunmaktadır. Orada görüldüğü üzere 1960 - 1965 yıllarında görülen vaka sayılarındaki yükselme, o yılla 
bâzı yurt parçalarının verdiği vakalar yüzündendir. Bugün Güney - Doğu bölgemizde Siirt, Marlin ve Hak 
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Buralardaki vaka sayısı yurdumuzdaki genel vaka sayısının % 38 i dir. Türkiye'nin konsolidasyon safhasındaki 
vaka tesbit edilmiştir. Hücum safhasındaki vaka sayısındaki fazlalığın sebebi, Irak ve Suriye'de hududumuza ya 
nin memleketimize sıçramasıdır. 

Türkiye'de 1957 yılından bu yana sıtma vakalarının durumu muayene edilen kanlara göre müspet vaka sayıları 
lara göre sıtmalı yüzdelerine; ait bilgiler istatistik kısmında gösterilmiştir. 

1969 yılında yurtta her ay ortalama 10 969 929 şahıs sıtma yönünden kontrol edilmiş ve bunlardan 1 789 15 
kanların 1 600 151 i muayene edilmiştir. 1 Ekim 1969 tarihine göre 1 513 sıtmalı tesbit edilerek tedavi altına alı 

Pülverizasyon hizmetleri : 
Memleketimizde hücum safhasında bulunan bölgelerin büyük bir kısmı ile konsolidasyon safhasında bulunan 

durdurmak için DDT ve DLD ile ensektisit püskürtmeleri, yapılmaktadır. 
1969 yılında yapılan püskürtme çalışmalarında 226 ekip ve 904 işçi kullanılmış 1 488 lokalite, J30 396 

fus püskürtme ile korunmuştur. 
1963 - 1969 yıllarına ait konsolidasyon ve hücum safhasında sıtma durumu da istatistikler arasında bulunmakta 

e) Verem savaşı çalışmaları : * 
Yurdumuzda verem hastalığı ehemmiyetini muhafaza etmekle beraber savaşın bilgili ve gayretli bir şekilde yürüt 

doğru gitmektedir. 
Önceki yıllarda 700 000 kadar olduğunu söylediğimiz veremli sayısının bugün 300 000 civarına düştüğü, mem 

yaptığımız sistematik mikrofotolu röntgen taramaları neticesinde tesbit edilmiştir. 
Verem savaş çalışmalarının program gereğince artan bir hızla devam etmesi memnuniyet vericidir. İstatistikl 

merkezlerinde veremden ölüm oranı 100 000 de 240,7 iken 1967 yılında 100 000 de 31,9 a düştüğü görülmüştür. 
Verem savaşımızın başlıca prensiplerinden olan koruma, hasta bulma ve tedavi hususlarına ehemmiyet veren b 

sa koruyu olan BCG tatbikatına üstünlük vermektedir. 
1953 yılından beri Türkiye'de 61 il, 571 ilce ve 36 000 köyü 4 defa kontroldaıı geçirilmek suretiyle mükerre 

testi ve 24 379 830 kişiye BCG aşısı uygulıyan BCG kampanyasının başarılı çalışmalar sayesinde memleketimizde 
düştüğü gibi tedaviye muhtaç hasta sayısının da % 50 den fazla azaldığını memnuniyetle belirtmek yerinde olur 

1953 - 1960 yıllarında üniversite çağındaki gençlerimizin % 80 i tüberküloz enfeksiyonu ile üniversiteye geldi 
gençlerin % 66 sı aşılı olarak hastalığa karşı korunmuş vaziyette üniversiteye gelmekte, ancak % 31 inde teberküloz 
aynı gençlerde tedaviye muhtaç hasta sayısı binde 14,5 iken bugün bu nisbet binde 3 e düşmüş bulunmaktadır. 

Bakanlığın verem savaşı teşkilâtı ve çalışmaları özeti olarak şöyledir : 

1. Teşkilât : 
Halen memleketimizde 6 bölge başkanlığı, 214 verem savası dispanseri (44 ü derneklere ait), 2J bölge tüberkü 

şı ünitesit, 120 BCG ekibi, 38 gezici röntgen verem tarama ekibi, BCG kampanyasına bağılı 10 Rc~test ekibi, 2 ver 
ve 32 göğüs hastalıkları hastanesi vardır. 
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Bu sanatoryum ve hastanelerdeki yatak ade di 7 475 <dii'. 
Ayrıca (devlet hastaneleri, verem pavyonlarında î 405 yatak vardır. 
2. BCG faaliyeti : 
(a) 1 ncii devir faaliyeti : 
1953 yılı başında faaliyete başlıyan BCG kampanyası, 07 il, 493 ;iiçe ve 34 951 köyü tarıyarak; 3İ . 5 . 

tamamlamış ve 20 229 0.18 kişiye tüberkülin testi, bunlardan lüzum görülen 7 722 620 kişiye aşı yapılmı 
(b) - II nci devir faaliyeti : 
Mayıs 1959 tarihinde başlayıp Aralık 1964 tarihlinde sona eren il ııei devir zarfında 07 al, 570 ilçe ve 3 

nüfus tüberkülin testine tabi tutulmuş ve lüzum görülen 7 209 474 kişiye BCG aşısı tatbik edilmiştir. 
(c) - III ncü devir faaliyeti : 
Ocak 1965 tarihinde başlayıp Aralık 1967 tarihinde sona eren 3 ncü devir zarfında 67 il, 57 L üçe ve 3 

kişiye tüberkülin testi yapılmış bunlardan gerekenlere 0-6 yaş grupundaki çocuklara direkt olmak üz 
ki 3 954 030 çocuğa tüberkülinsıiz) BCG aşısı yapılmıştır. 

(d) - IV ncü devir faaliyeti : 
1968 yılı başında da IV ncü devir çalışmalarına başlamak suretiyle mükerrerler dâhil bugüne ka'lar ( 

lin testi yapılmış ve lüzum görülen 24 379 830 kişiye (0-6 grupundaki 6 327 981. çocuğa tüberkül insiz) BCG 
Bu suretle aşılanması gereken nüfusun % 95 i aşılanmış bulunduğundan 4 ncü devir çalışmalarında 

nız 0-6 yaş grupundaki çocuklara tüberküMusiz BCG aşısı tatbikine devam etmişlerdir. 1970 başından itib 
tazaman BCG ile aşılanması sağlanacaktır. 

1969 yılında BCG kampanyası 39 dil, 197 ilçe ve 11 367 köyde taramalar yaparak 641 2L6 tüberkülini t 
BCG aşısı tatbik edilmiştir. Ayrıca bu süre içinde 0-6 yaş grupundaki 1 322 841 çocuğa tüberkülinsiz BCG 
olarak 1 417 754 kişiye BCG aşısı tatbik edilmiş bulunmaktadır1. 

IV ncü devirde toplam olarak 3 227 429 kişiye tüberkülin ve 3 008 028 kişiye BCG aşısı tatbik edilmi 

3. Re-test çalışmaları : 
Özel surette yetiştirilmiş BCG kampanyası Re-test ekipleriyle allerji virajı, BCG aşısı etkisinin ve a 

maktadır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü ıre-test çal ışını al arında 67 ilde 238 503 kişi re-teste tabi tutulmuş, aller ji viraji 

% 2,4 olarak tesbit edilmiştir. 
1968 -,• 1969 yılında dördüncü devir re-test çalışmalarında 29 ilde, 625 köyde 42 566 kişi re-teste tabi tut 

tesbit edilmiştir. 
4. Gezici röntgen verem tarama ekipleri 1960 yılında 1968 yılı sonuna kadar 4 538 3.19 kişinin röntge 

ise 22 ilin 74 ilçe 1 732 köyünde 1 524 944 İnsiyi röntgen taramasından geçirmiştir. 
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Bu suretle şimdiye kadar taranan G 063 263 \kişi arasından tesbit edilen veremli hastalar tedavi ve kontrol al 
röntgen verem tarama ekiplerinin faaliyetleri ile BCG kampanyası şehir içi gezici tüberkülin ve BCG ekiplerinin 
tistikler bölümünde mevcuttur. 

5. Veren savaşı dispanserlerinin çalışmaları : 
önceleri basit bir poliklinik hizmeti yapmaktan ileni gitmiyen verem savaşı dispanserleri, sistematik tarama ya 

kıibeden kuruluşlar halline getirilmiştir. 
Verem savaşı dispanserlerinin adedleriııin yıllara göre gelişmesi ile çalışmaları istatistikler bölümünde göste 
6. Bölge tüberküloz lâboratuvarları çalışmaları : 
Verem savaşında daha iılımî ve ekonomik çalışmayı sağlamak gayesiyle kurulan bölge tüberküloz lâboratuvar 

karılmış olup bu 1 âb ora tu varlar m çalışmaları istatistikler bölümündedir. 

7. Eğitim merkezleri çalışmaları : 
Verem savası teşkilâtında çalışan hekim ve yardımcı personelin meslekî bilgilerini artırmak a.maciyle 1969 yıl 

rem Tekâmül Merkezinde açılan kursa 1 neive 2 nciı devrelerde 23 hekim ve 20 hemşire,, röntgen teknisyeni k 
nisyeni kursuna 21 kişi katılmıştır. 

Ayrıca Ankara Hıfzıssıhha Okulunda açılan verem tekâmül kursuna da 3 hekim katılmıştır. 
8. Verem proganda çalışmaları : 
Her yıl olduğu gibi 1969 yılında da halkı bu konuda aydınlatmak amaciyle verem propa-gandası faaliyetler 

tir. 
Ocak ayının ilk haftasınla tartibedilcıı verem .eğitim ve propaganda haftasında çeşitli araçlarla verem savaş 
Veren Haftasında bütün yurtta 12 858 konferans verilmiş, 429 öğretici filimler gösterilmiş, 8 809 makale ya 

sı yapılmış, 9 710 sohbet toplantısı yapılmış ve teşkilâta 936 000 çeşitli afiş ve broşür dağıtılmıştır. 

9. Verem savaşı dernekleri çalışmaları : 
Hailen yurdumuzda 199 aded mahallî verem savaşı derneği imevcudolup bunların konfederasyonu mahiyetinde 

Savaşı Derneği ile Bakanlığın işbirliği çok oluımlu sonuçlar vermektedir. 
Mevcut 214 dispanserin 45 adedi derneklere aittir. Ayrıca 2 sanatoryum, 1 göğüs hastalıkları hastanesi, 1 reh 

hemşire okulu, 1 Aerium, 1 Odiovizüel merkezi ve 1 eğitim merkezi ile verem, savaşma büyük ölçüde yardım 
vaşı derııeklerjine şimdiye kadar 90 dispanser ve 22 verem pavyonu veya verem hastanesi inşa ettirilerek Baka 
tadır. 

10. Sanatoryum ve Göğüs Hastalıkları Hastaneleri çalışmaları : 
Halen sanatoryum sayısı 3, göğüs hastalıkları hastanesi sayısı 32 olup yatak sayısı 7 475 dir. 
iSıamaıtoryom ve göğüs hastalıkları hastanelerinle hizmetin geliştirilmesine, dispanserlerle çok yakın işbirliği yap 

standardizasyonunun sağlanmasına çalışılmaktadır. 
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Hastane ve dispanser tabipleri birlikte konsey yaparak işbirliğini geliştirınelktedirler. 
Sanatoryum ve göğüs hastalılkları hastanelerinin çalışmaları istatistikler bölümündedir. 
Verem savaşı faaliyetleriyle ilgili istatistikî bilgiler (Ek : 28 - 34) dir. 

f) Trahom savîaşı çalışmaları : 
Bugün dünya nüfusunun altılda biri yani (500 000 000) insan trahomludur. Yine en son istatistiklere 

re (10 000 000) dan fazla kör vatfdır. 
Memleketimize gelince : 1925 yılından önce hastalığın yaygın bulunduğu Güney, Güney - Doğu ve Do 

homlu varidi. Yine o tarihlerde Mardin'de trahom oranı % 78, Adıyaman'da % 80 - 90, Urfa\la % 70, D 
taytda % 45, Gaziantep'te % 45, Elâzığ'da % 40 civarında iken bugün bu oranlar süratle düşünüş, Adıyam 
'% 70 den % 13 e, Gaziantep'te % 45 ten % 5 e. körler ve körler çarşısıyla meşjhur Kilis'te kasabanın kenar 
HatayVla % 5 e, Adananda % 1 - 2 ye, İçel'de % 2 - 3 e Elâzığ'do % 8 e düşmüştür. 

'Bir kelime ile bugün Türkiye nüfusunun % 1,3 ü trahomludur. Ortalama (400 000) civarında tra'hoımlu 
Trahomun mutllalk eradikasyonu kabul edilmemekle beraber hastalığın en kusa zamanda tamamiyle zara 

(derece azalacağı düşünülmektedir. 
Kısa mâruzâttan sonra teşkilâtın çalışıma gücü, olanakları ve elde eklileri sonuçlar hakkında istatistikler 

kirse : 
Teslbit edilen Trahomlu 

Muaytene trahomlu oranı 
Yılı sayısı sayısı % 

19'68 1 6.17 486 .102 797 6,3 
1969 848 699 39 792 4,6 
(On aylık) 

22 ilde meveult merkez ve köy okullarında yapılan çalışmalar 

Teslbit edilen Trahomum 
Muayene trahomlu oranı 

Yılı sayısı ısayıısı % 

1967 
1968 

600 531 
581 165 

19 526 
11 872 

3,2 
2 
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Halbuki ya'km zalmanlara gelinceye kadar Güney - Doğu ve Güney illerinde trahomlu öğrenciler için ayrı okulla 
okulları da dâhil olmak üzere öğrenciler arasında traJhom oranı % 2 ye kadar düşmüştür. Bu da ısavaşm son derece 
ya Sağlık Teşkilâtının da Türkiye'deki mücadele hakkındaki kanısı bu merkezidedir. 

Körlüklerin ortaya çıkmasında başlıca sorumlu olarak görülen trahomdan mütevellit körlüklere yıllardan beri 
'1965 yılı nüfus sayımına göre 38 178 kişinin iki göAleın, 74 778 kişinin de tek gözden kör olduğu tesbit edilmiş 

Türkiye'de körlük oranı 100 000 de 121 dir. Buna karşılık Himdlistanlda 100 000 de 500, PakistanUa 280, Flipinler^ 
şik Amerikanda 198, Mısır'da 400, Kenya'da 1 200, KombiyaUa 974, İspanya'da 90, Almanya'da 70. İngiltere'de 205, İta 

Yalnız bu memleketlerdeki körlülk sayısına ap-lolıii ve ekonomik körlükler de eklenmiştir. 
Halen trahomla savaş teşkilât olarak 5 trahom savaş bölge başkanlığı, 22 il başkanlığı, 1 trahom enstitüsü, 5 t r 

43 trahom savaş dispanseri ve 158 tedavi evi mevcuttur. 
iSoisyalleştirilen illerde trahomla savaş hizmeti sağlık ocaklarına intikal etmekte ve ilçe dispanserleriyle tedavi ev 
1950 - 1969 yıllarına ait trahomla savaş çalışmaları istatistiikî bilgiler (Ek 35 dedir.) 

g) Temel koruyucu ihizmetler çalışmaları : 
1. Frengi ve Lepra ile savaş : 
Türkiye'de 19 deri ve tenasül hastalıkları dispanseri, 23 Frengi - Lepra Savaş Başkanlığı, 4 Frengi Savaş Müşav 

sosyalleştirildiği bölgede olmak üzere 11 Cüzam Savaş Dispanseri bu iki hastalıkla savaşmaktadır. Bu özel teşkilâ 
kümet tabiplikleri ve 224 sayılı Kanunun uygulandığı bölgede de sağlık ocakları tabiplikleri bu hizmeti yürütmekt 

1969 senesi Ekim ayı sonuna kadar 312 599 kişi muayene edilmiş 358 yeni vaka tesbit edilmiş tedavisi biten 
mıştır. Halen memleketimizde 16 067 frengili mevcut olup bu rakam genel nüfusumuzun (onbin de beş) ini teşkil etme 

Modern teşhis ve tedavi metodlarımızla bu hastalık kontrollerimiz altında bulunmaktadır. 
Memleketimizdeki cüzamlı sayısı 10 000 civarındadır. 1969 senesi Ekim ayı sonuna kadar 46 592 kişi cüzam 

98 yeni vaka tesbit edilmiştir. Halen tedavi altında 3 846 hasta mevcııdolııp bu rakam genel nüfusumuzun ancak, 0 
teşkil etmektedir. 

Lepra savaşında Dünya Sağlık Teşkilâtı, Ankara Tıp Fakültesi ve Cüzam Savaş Derneği ile işbirliği yapılmakt 
olan bölgelerde bulunan Frengi ve Lepranın eradıkasyonlarma gidilme amacı güdülmektedir. 

(Bu istikamette programlar hazırlanmıştır. Ekim ayı sonuna kadar Afyon ve Muğla illerinde tarama muayene 
ayeneden geçirilerek Afyon'da 6 Muğla'da 19 olmak üzere 25 yeni vaka tesbit edilmiş tedavi ve kontrol altına alın 

Ayrıca sakat kalmış olan lepralılarm işe alıştırılmadı için Ankara ve Elâzığ'da rehabilitasyon merkezleri faali 

2. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş : 
1969 senesinde bulaşıcı ve salgm hastalıklarla meydana gelmesi ve yayılmasına karşı alırını ıs. olan tedbirlerd 

miştir. 
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Yurdumuz kolera, veba, çiçek ve tifüs gibi milletlerarası karantina tedbirlerini gerektirir hastalıkla 
lama uygulamaları ile 1968 de 2 026 vaka ve 92 ölüm gösteren polio bu sene 326 vaka ve 11 ölüme inm 

1968 yılında başlanan polio çalışmalarına 1969 ilkbaharından itibaren kampanya şeklinde devam edi 
lanmamış çocuk bırakılmamasma çalışılmıştır. Bu aşılamalar için (10 000 000) doz çocuk felci asısı yu 
sonu rakamlarına göre (7 046 857) doz polio aşısı hassas yaş gruplarına uygulanmıştır. 

Keza bundan evvelki senelerde pahalılığı sebebiyle (10 000) doz olarak yurt dışından ithal edilen k 
rak satmahnmış bütün yurtta (9 - 14) aylık çocukların kızamığa karşı aşılanması sağlanmıştır. Kızamık 
mimiz kontrol altına alınmaktadır. Bu aşılamalara devam edilmekte olup 1970 yılında ödenek kifajet ett 
lerek daha fazla çocuğumuzun kızamığa bağışık hale getirilmesi planlanmaktadır. (1 doz aşı dört liraya 

Geçen sene 1696 vaka ve 136 ölüm tesbit edilen difteri vakaları bu sene 848 vaka ve 76 ölüme indirilm 
Tifo vakaları 1968 de 2 982 vaka ve 84 ölüm iken bu sene 1 646 vaka 48 ölümdür. 
1969 Kasım ayı sonuna kadar (14 106 476) do;, muhtelit aşı yapılmış olup bunlar arasında (.1 886 4 

aşısı (1 135 407) Tifo - Difteri - Tetanoz karma aşıları dâhildir. 
Aldığımız zecrî tedbirlerle önemli bulaşıcı hastalıklar da geçen seneye nazaran % 40 - 50 nisbcthıd 
Irak'ta kolera vakaları gözüktüğü hakkında bâzı haberler üzerine derhal Güneydoğu sınır illerinde 

kütlevi aşı tatbik edilmiştir. 1970 yılında 6 milyon doz polio 1 milyon doz kızamık, 1,5 milyon doz kar 

3. .Zoonozlarla savaş : 
10 ilimizde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, İçel, Adana, Hatay) mevcut para 

meyanmda 1968 yılında (120 280) kişinin gaita kontrolları yapılmış, bunun (51 706) kişisinde parazit 
gerekse Sağlık müdürlüklerince mahallen temin edilen antelmentiklcrle tedavileri yapılmıştır.1968 yıl 
perazin, (78 450) aded tenya ilâcı (60 000) aded nekator ilâcı gönderilmiştir. 

10 ilimizde 1969 yılı Kasum ayı sonuna kadar 105 344 kişinin gaita kontrolları yapılmış, bunun 40 940 
merkezleri, sağlık ocakları, Hükümet tabiplikleri ve parazitoloji lâboratuvarlarınca tedavileri yapılmıştır. 
lığımızca sağlık teşkilâltma 21 800 şişe piperazin, 5 600 aded tenya ilâcı ve 5 000 aded de nekator ilâcı gö 
mentiklerin geri kalan miktarı sağlık müdürlüklerince mahallen, temin edilmiştir. 

1968 yılında 22 760 kişi şüpheli ısırıktan tedavi maksadiyle sağlık 'kuruluşlarına müracaat etmiş ve 5 
143 542 baş muhtelif cins hayvan itlaf edilmiştir. 1968 yılı sonuna kadar 428 aded kuduz aşı istasyonu açı 

1969 yılı Kasım ayı sonuna kadar 9 850 kişi şüpheli ısırıktan tedavi, maksadiyle sağlık kuruluşlarına 
ölmüştür. Bu süre içinde 129 917 baş muhtelif cins hayvan itlaf edilmiştir. 

Bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ihtiyaca binaen 14 kuduz aşı istasyonu daha açılmıştır. 
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4. Halk sağlığı lâboratuvarları çalışmaları : 
•Gku'dk bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve gerekse çevre sağlığı çalışmalarında halk sağlığı lâboratuvarlarmm önemin 

den beri yaptığımız çalışmalar sonuç vermiş bulunmaktadır. 1968 de 17, 1969 da da 16 ilimizde halk sağlığı lâbora 
kuk etmektedir. Halen 17 lâboratuvar epidemiyolojik ve çevre sağlığı ile ilgili analizleri yapmaktadır. 

Ek bir yatırıma gitmeden eldeki imkânlarla kurulan bu lâıboratuvarlar şimdiden faydalı hizmetler görmektedir. 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün modern anlayışa uygun yurdun temel halk sağlığı sorularına cevap 

retiyle ideal bir halk sağlığı lâboratuvar teşkilâtlanması hakkında hazırladığımız bir kanun tasarısı mevcuttur. 

5. Çevre sağlığı çalışmaları ve gecekondu istasyonları : 
Yurdumuzun henüz yeterli bulunmıyan çevre sağlığı şartlarının ıslahı çalışmalarına gereken önem verilmektedir. 

tırımcı kuruluşlarla işbirliği esasını benimsiyerek hazırlanan bir çevre sağlığı projesi çalışmaları sonuçlanmak üzered 
kontrolü hizmetlerinin belediyelerce lâyıkiyle ifa edilememesinin doğurduğu ımüşkülleri yenmek ve bu hizmetin bü 
Sosyal Yardım Bakanlığınca karşılamak üzere gerekli mevzuat değişikliği yapılmasına gidilmiştir. Tasarıda beslenme 
mıştır. Ayrıca sağlık zabıtası kurulması için kanuni mevzuat hazırlanmıştır. 

4 sağlık mühendisi dış ülkelerde yetiştirilmekte Yenişehir Sağlık Kolejinden mezun çevre sağlığı teknisyenleri sağ 
görev almaktadır. 

Nüfusu ?> 000 i geçen şehir ve kasabalarda iç m o sularının klorlanması mecburiyeti hazırlanan yönetmelik gereğin 
yürürlüğe girecektir. 

Şişe ile satılan menba sularının tanı -otomatik cihazlarla yıkanıp doldurulması ve kapsüllenmesi mecburiyeti men 
tirilmiş ve bu otomatik tesisler olmıyan menbalarda şişe doldurulması yasaklanmıştır. 

1969 yılı içinde illerde içme sularının dezenfeksiyonu için 102 550 Kg. kireç, kaymağı ve 11 600 şişe halezon 
(dünümüz şart ve imkânlarına cevap verecek şekilde lâğım mecrası inşası mümkün olmıyan meskûn yerlerde 

ait bir yönetmelik hazırlanması için yapılan çalışmalar son safhadadır. 
Halkımızın rahat ve huzurunu bozan gürültü ile savaş için hazırlanmakta olan kanun tasarısı üzerindeki çalışma 
Hava kirlenmesini Önlemek için hazırlanan (Hava kirlenmesinin önlenmesi ve hava kirliliği ile savaş kanunu) tasa 

miştir. 
Yaygın bir halde teşekkül eden ve genellikle sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden yetersiz durum arz eden İs 

bölgelerinde ayaktan ve imkân nisbetinde evde tedavi ve diğer koruyucu hizmetlerin ifası için bugüne kadar 22 sağ 
lardan 11 i İstanbul'da 11 i de Ankara gecekondu bölgelerindedir. Ankarada (Köstence Derbent, Çukurambar, Üv 
Akdere, Samanlık Bağları, G-ülseren Tarlaiçi, Ulubcy, Hıdırlıktepe, Kuşcağız) da İstanbulda da (Şişli ilçesine bağlı O 
Kâğıthane, Feriköy, Bakırköy ilçesine bağlı Kocasinan, Güngören, Osmaniye, Kadıköy ilçesine bağlı Pikirtepe, Gaz 
çükköy, Üsküdar ilçesine ıbağlı Ümraniye) de birer sağlık istasyonu açılmıştır. 
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'Bu sağlık istasyonlarımdan 4 ünün binalarının inşasına başlanmıştır. İkisdnlin bina inşaatı ihale 
lanmış ihalesi yapılmak üzeredir. 1970 Malî yılı bütçesinde ödenek konduğu takdirde diğerlerinin de b 
larının ekserisi deprem bölgesinde de kullanılan prefabrik 'barakalarda çalışmaktadır. Bu durum sağlık 
maktaJdır. 

Ankara ve İstanbul'da açılan 'bu isağlık istasyonlarında 26 mütehassıs bir pratisyen tabip, 21 sağlık m 
revlidir. Bu istasyonlarda 111.085 poliklinik yapılmış 37.777 enjelksiyon tatbik edilmiş, 16.350 kimiye ası 
ziyaret edilmiştir. 

Buraya Ikadar arz edilen temel koruyucu hizmetler çalışmaları 'bilinçli ve metodlu 'bir gayretin ve b 
landığının delilidir. 

Bununla beraber, çevre sağlığı ıslahatı ve bulaşıcı hastalıklarla savaş hususunda personeli ve araç no 
çalışma yapılamamakta bütçe tasarrufları dolayısiylc de lüzumu kadar aşı ve sair gereçlerin temininde gü 

Temel koruyucu hizmetler çalışmalarına ait isitaıtistilki bilgiler (Ek 36: 43) dir. 

h) Ana ve çocuk sağlığı çalışmaları : 
Ana ve Çocuk Sağlığı Teşkilâtı; toplumun yarınını sağlıyacak olan sağlam ve güçlü bir nesle kavuşm 

koruyan, her türlü tedbiri alan, halikın sağlık ve sosyal soviyesinin yükseltilmesine çalışan >bir sağlık .hizm 
Toplumun en az % 42 sini kapsıyan ana ve çocukların sağlığının korunması ve teminat altına alınmas 

rilen bölgeler dışında 36 ilde 45 A. Ç. S. merkezi, 53 ilçede ana ve çocuk sağlığı şubesi ile bu merkez ve ş 
lığı istasyonu da çalışmaktadır. Keza sosyalleştirilen illerde 10 dispanser, 830 sağlık ocağı, (1 314) sağlık 
pılım aktadır. 

1969 yılında Ankara'da 2, Kırşehir, Çanakkale'de Ibirer ana ve çocuk sağlığı merkezi ve Kayseri - Devel 
ve çocuk sağlığı şubesi olmak üzere 6 yeni .ana ve çacuk sağlığı müessesesi ve 50 yeni ana ive çocuk sağlığı 

1970 yılı içinde imkân sağlandığı takdirde 10 yeni müessesenin açılması plânlanmış durumdadır. Diğer t 
,1e kirayla nâmüsait 'binalarda hizmet gören ana ve çocuk sağlığı müesseselerini hizmete uygun binalara kav 
•(tamamlanmıştır.) Adana'da, İstanbul'da, Bursa'da, îzmit'de, Ordu'da, İsparta'da mahallî olarak kurulan de 
miş ve bâzılarının inşaatı faaliyete geçmiştir. (İstanbul - Bursa) keza Gaziantep'te '2, İstanbul'da 1, İspart 
köy ana ve çocuk sağlığı istasyonu yapılmıiştır. 

Ana ve çocuk sağlığına ait faaliyetler ve dış ülkelerdeki belbek 'ölümlerine ait 'bilgiler istatistik bölümün 

j) Nüfus plânlaması çalışmaları : 
'5!57 sayılı Kanun gereğince nüfus plânlaması, vatandaşlarımızın istedikleri sayıda ve diledikleri zaman 
1969 yılı Ekim ayı sonuna kadar '50 40'5 'kadına spiral takılmış Iböyleee programın başından beri spiral k 

(190 010 u bulmuştur. Dış yardımlardan sağlanan 588 600 aded ağızdan alınan hap ve '1 '90*9 504 aded tfoam 
isiiyle parasız olarak Ibalka dağıtılmıştır. Bu çalışmaların neticesi olarak Devlet hastaneleri ile doğuım evle 
(cede azaldığı müşahede edilmiştir. 
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Nüfus plânlaması alanında şimdiye kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve proıgramı .geliştirmek amaeiyle spi 
ibir takip araştırması yapılmıştır. Araştırmanın değerlendirmesine devam edilme'ktedir. 

16 bölgede nüfus plânlaması bölge başkanlığı ve 67 ilde il başkanlıkları kurulmaya başlanmıştır. Her ne kadar il ve 
temin edilmişse de, doktorların maddi yönden tatmin edici olmıyan bir görev için taşrada vazife 'kalbul etmeye yanaşma 
rın doldurulmasında güçlükle karşılaşılmış ve bu sebeple sadece 3 bölge ve 2 il başkanlığı tesis edilebilmiştir. 

Bugüne kadar açılmış olan nüfus plânlaması kliniklerinin sayısı 482 yi bulmuştur. Halen '3 aded gezici ekip faaliyett 
lardan temin edilecek 650 motorlu taşıt ile gezici ekip sayısı 'artırılacaktır. 

Nüfus plânlaması 'çalışmalarında sterilite vakalarına da el uzatılarak çocuğu olmıyan vatandaşlara imkân nisbetind 
rak kabul edilmiştir. tBu cümleden olarak açılan nüfus plânlaması kliniklerinde sterilite tedavisi ile kanser araştırm 
ırilmeıktedir. 

Tıp Fakültesi müfredat programlarına nüfus plânlaması konusunun eklenmesi de yapılan temaslar sonucu ilgililerce 
kanlığına bağlı meslek okullarında ve Gevher Nesibe Yüksek Eğitim Enstitüsünde bu konuda ders verilmektedir. 

1969 yılında gezici «kipler Adana, Antalya, Kayseri, Amasya ve Çubuk'ta çalışmalarda bulunmuşlardır. Keza bug 
gezici ekipler tarafından ziyaret edilerek nüfus plânlaması hizmeti vatandaşlarımızın ayağına (kadar getirilmeye çalış 
liyetleri esnasında 34 '575 erkek, 35 804 kadın eğitilmiş ve eğitilen her 4 kadından birine spiral takılmıştır. 

1969 yılında alınan dış yardımların tutarı '2,5 imilyon Tl. civarındadır. 

k) Halk için sağlık eğitimi çalışmaları : 
'Toplumun sağlık seviyesinin yükseltilm'esi, sağlık 'hizmetlerinden beklenen faydalı sonuçların elde edilebilmesi için, 

tilmesi gerekmektedir. Ruh, beden ve sosyal bakıımdan iyi durumda olan insanıgücünün en iyi şekilde değerlendirileceğ 
cağı şüphesizdir. 

Yıl içinde 20 sağlık 'memurunum katıldığı 2 ay süreli bir sağlık eğitimi teknisyeni kursu açılmıştır. 67 ilin Sağlık v 
bünyesinde birer sağlık eğitimi ünitesi kurulmuş olup, halen bu ünitelerde (24 sağlık eğitimcisi, (yüksek okul mezunu 
yeni (kurs görmüş sağlık memuru) vazife 'görmektedir. Bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirtir bir yöne 
tadır. 

illerde 3 151 367 eğitim yapılmış olup, 14 900 747 kişi eğitim 'görmüştür. Çeşitli sağlık konularında 'halka 9 884 sean's 
(bu filimleri II 727 393 kişi takibetmiştir. 

Yıl içinde Malatya'da açılan müze ile birlikte müzelerin sayısı 13 'e yükselmiş olup, 9 ay içinde 518 060 kişi müzel 
ımüzeye ait materyal hazırlanmıştır. 

'67 ilin sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri Ibünyesinde istatistik ünitesi kurulmuş olup, halen bu ünitelerde 19 sa 
okul .mezunu) 57 sağlık istatistik teknisyeni (kurs görmüş sağlık memuru) ve 49 istatistik memuru (asgari ortaokul me 
sonelin görev, yetki ve sorumluluklarını gösterir <bir yönetmelik hazırlanmıştır. 

1969 yılı içinde yurdumuzda 14 ulusal ve 6 uluslararası kongre ve seminer toplanmıştır. 
1969 yılı sağlık eğitimi çalışmaları istatistik bölümünde (Ek 47 : 50) dir. 
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1) Akıl ve ruh sağlığı çalışmaları : 
Ruh sağlığı konusu, hiç şüphe yoktur ki, toplum sağlığı probleminin en mühim 'kısmıdır. 
Bugün 'anlaşılmıştır ki, toplumda müşahade olunan politik krizler, moral bozuklukları, korkular, aşağ 

zekâlılık ve 'bunlar gibi insan sağlığını kötü yönde etkileyen ruh sağlığı alam içinde bulunmaktadır. 
Bu nedenlerle Bakanlık konu üzerinde önemle durmaktadır. Memleketimizin bu probleminin, önümüz 

lığı hastanelerinin peyderpey hizmete geçmesiyle çözülebileceğine inanmaktayız. Kalen 8 aded rıılı sağlığ 
ve Elâzığ Akıl Hastalıkları hastanelerinde toplam 4 900 yatak vardır. Bunlardan bas'ka, Ankara Gölbaşı 
şaatı tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Adana'da da diğer bir 500 yataklı ruh sağlığı sitesinin proje hazı 
pımına başlanacaktır. 

Geri zekâlıların 'bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonu ile 'alkolik ve toksikomanlara ait tesislerin inşasına 
nilmiştir. 

Bunlardan başka, Samsun ve Gaziantep eski Devlet hastanelerinin tadil ve onarımlariyle buraların, a 
pılabileceği biner merkez haline getirilmesi ayrıca Bakırköy Akıl Hastalıkları .Hastanesinin bugünkü izdi 
Evi binasının suçlu akil hastalarının muhafaza, müşahade ve tedavilerinin yapılabileceği bir merkez hal 
ligiyle temasa geçilmiştir. 

Ruh sağlığı plân ve prorgamına uygun olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
! kil âtında kurulan Akıl ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü ç ansımalarını geliştirmekte ve diğer ilgili 'kuruluşlarla 

m) Kanserle savaş çalışmaları : 
Memleketimizde kanser tedavisini iki yönden yürütmek üzere programlar hazırlanmıştır, 
Bunlardan bir tanesi koruyucu hekimlik sahasına inhisar edecek çalışmalardır. Bu konuda merke 

metin sorumluluğunu ele alacaktır. Bu müdürlük bir yandan kanser konusunda halkın eğitilmesi ve ka 
tıbbi tetkikler ile meşgul olurken diğer yandan da çalışmaımı. ikinci kolu olan kanser tedavi işlerini p 
tetkikte mevcut kanserlerin erkeklerde % 58 i cilt ve gırtlak, kadınlarda da % 60 ı cilt ve meme kanser 
edildiği takdirde şifası çok mümkündür*, bu sebeple kanserin koruyucu hekimlik yönü ehemmiyet göster 
miz % 90 işgal oranının üzerinde çalışmaktadır. 5 yıl içinde gelen hastaların 5 260 adedi kanserli çıkm 
aded poliklinik 1 466 aded yatarak tedavi, 462 aded büyük •ameliyat, 251 aded küçük ameliyat yapılmış 

Onkoloji Hastanesi tedavinin 3 mühim unsuru olan cerrahi müdahale, ilâç ve röntgenle tedaviyi mü 
için tedavide noksanı olan kobalt radyum ve süper voltaj tatbiki gelecek yıllarda ikmal edilecektir. 

Bu hastane yakında eğitim hizmetiyle de görevlendirilecek ve Devlet Hastanelerinden çağırılacak pers 
teşhis ve tedavisindeki yeni bilgileri bu personele öğretecektir. Bakanlığın hedefi bu tertip müessesti 

1969 yılı içinde Ankara Numune Hastanesine ek radyoloji merkezi inşaatı başlamış ve bu merkezde 
memleketlerden gelmek üzeredir. İzmir'de de dernek yardımı ile bir radyoloji merkezi inşaatı projeleri h 

.1.970 yılında Ankara ve İstanbul'da 300 ıcr yataklı iki onkoloji hastanesinin tatbikat projeleri ha 
lıyacaktır. 
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n) Lâboratııvar çalışmaları : 
J6 sağbk 'bölgesine ayrılmış olan yurdumuzda 15 yıllık plân gereğince her bölgede bir Hıfzıssıhha Enstitüsü açılm 

şaatları tamamlanmış olan Erzurum ve İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerine personel temin edilemediğinden 1969 
Bu sebepte 1970 Bütçesine Van, Trabzon ve Sivas Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinin inşası için ödenek konulmamış 197 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde aşı ve serum istihsal kapasitesini artırmak ve Enstitünün diğer hizm 
tirmek maksadiyle prorgama alınan ek binanın ihalesi yapılmıştır. 

Esenboğa Serum Çiftliğinde inşa edilen serum konsantrasyon binası tesislerinin montajı ikmal edilmek üzeredir. 1 
rum konsantrasyon ve frifikasyona başlanacaktır. 

1969 yllı 10 aylık devrede aşı ve serum üretimi ile kontrol faaliyetleri aşağıya çıkarılmıştır. Istatistiki bilgiler (Ek 

Her türlü aşılar 
Serumlar 
İlâç kontrolü 
Kimyevi ve gıda kontrolü 
Bakteriyolojik ve serolojik kont. 
Virolojik kontroilar 
Farmakolo jik kontroilar 
Hematol o jik kontroilar 
Biyolojik kontrol 1ar 
Adana Şubemiz faaliyeti 
Diyarbakır Şubemiz faaliyeti 

o) Tedavi edici hekimlik çalışmaları : 

Yataklı tedavi kurumlarının vatandaşın ihtiyacına her gecen gün daha çok cevap verecek şekilde gelişmesi yolunda 
1 ııei 5 Yıllık Plân devresinde toplam yatak artışı 5 181 e baliğ olmuş iken 2 nci 5 Yıllık devrede 9 555 e yükselm 

kişiye 25 yatak düşmesini sağlamaktır. Bu oran 3 ııcü Beş Yıllık Plân devresinde 30 a yükselceek ve uzun vadeli dev 
gelişmiş memleketler seviyesini bulacaktır. 

Halihazırda genel hastanelerin inşaa tındaki ağırlık, yurt sathında yatak dağılımım dengeli bir şekilde salğamak a 
neltilmiş bulunan program devam etmektedir. Doğum evleri onkoloji ve diğer özel dal hastaneleri bu prensibin dışınd 

Doğu illerimizdeki mütehassıs azlığım gidermek için personel kısmında bahsedilen tedbirler üzerinde durulmakta 
hastanelerine, eğitim hastanelerinden muvakkat görevle mütehassıs gönderilmek suretiyle takviyesine çalışılmaktadır. 
teçhizat ve malzemelerini yenileme ve tamir etme çabaları diğer yıllarda olduğu gibi 1969 yılında da bütçenin verdiğ 
etmiştir. 

7 175 Litre 
2 354 » 
2 571 Aded 
15 303 » 
84 803 » 
16 877 » 
9 595 » 
3 138 » 
2 558 » 
15 168 »' 
8 598 » 
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Gerek: 1969 ve gerekse 1970 yılı tedbirlerinde yer alan (yatak maliyetinin günün şartlarına göre yen 
tedavi kurumlarına tahsisi) konusunun malî imkânlar çerçevesinde halledilmesi zaruri olup, gerekli öden 
da hasta tedavisi ve boş yatakların kullanılması imkân dâhiline girecek ve vatandaşa daha kaliteli hizmet 

Hastanelerin tok elden idaresinin birçok faydaları olduğu şüphesizdir. 2 nei 5 Yıllık Kalkınma Plâ 
dar özel bir tedbir almak üzere «Tedavi Kurumları Koordinasyon Kurulu» ile işbirliği tavsiyesi yor almı 
mektedir. 

Full - time uygulanmasında şimdiye kadar mahzurlu bir durum tesbit edilmemiştir. Ancak varlıksız v 
mümkün1 olduğu kadar ücretsiz veya, az bir ücretle yapına gayreti ve vatandaşlarımızın ödeme kapasitelerini 
raflarına yetecek kadar gelişmesini önlemektedir. Bu sebeple full - time giren müessese sayısında değişm 

641 sayılı Kanunun uygulandığı tam gün çalışma sistemi tatbik edilen 15 •kurumun gelirleri, tıp me 
leki kurslardan mezun yardımcı tıp personelinin tazminatlariyle adı geçen kanunun birinci maddesi şümu 
rini ancak karşılamakta ve hattâ ücretle tedavi edilen hastaların ilâç ve yiyecek gibi zaruri ihtiyaçları ge 
tane hizmetleri aksatmakta bulunduğundan 209 sayılı Kanunun 2 nei maddesi uyarınca Maliye Bakanlığ 
bir maddeye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariylc esenlendirme (rehabilitasy 
neğin konulması zorunlu görülmektedir. 

Bugünkü duruma göre hastane ve yatak sayıları şöyledir. 

Kurumu Tesis sayısı Yatak 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 547 
Sosyal Sigortalar Kurumu 49 
Diğer Kamu Kurululşarı 84 
Özel sektör 86 

Toplam 766 

Türkiye nüfusuna göre 10 000 'kişiye 24 yatak düşmektedir. Böylece 1972 yılına kadar 10 000 kişiye 
az kalmış bulunmaktadır. 

1970 yılı içinde 1 250 yatağın inşaatına ve bâzı hastanelerin inşaat projelerinin hazırlığına başlanacaktı 
51 tesis (7 555 yatak) inşaatı devam edecektir. 

1969 yılında hizmete giren veya inşaatı biten yatak sayısı 1 915 olmak suretiyle hedefe ulaşılmıştır. 
fazladır. Ancak 1969 yılı Bütçıe uygulamasında ayrıca bahsedilen 12 milyon tutarındaki ödenek ve pers 
zun yazıldığı ana kadar 600 yatak toplamındaki 4 tesis hizmete girememiştir. 
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Memleketimizde ve dış ülkelerde hastane çalışmalarına ve yatak sayılarına ait bilgiler yatarak ve ayakta tedavi 
53 : 60) dır. 

p) Eczcılık ve tıbbi müstahzarlarla ilgili çalışmalar : 
Fiyat konusu: Yurdumuzda imal edilen tıbbi müstahzarların götürü gider usulü ile tekevvün ettirilmekte olan 

rarname gereğince sınai maliyet esasına göre tesbit edilmekte ve bu suretle hakiki maliyet tezahür etmektedir. 
Kalite kontrolü: Tıbbi müstahzarat fabrika ve lâboratuvarlarm imal etmekte oldukları tıbbi müstahzarları oto k 

lâboratuvarlarıııda incelemekte, ayrıca Bakanlığımız teşkilâtınca piyasadan aldırılan tıbbi müstahzarlar îîefik Sayd 
sünde kontrol ettirilmektedir. 

Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü i 
mıştır. Bu Enstitü ilâçla ilgili olarak piyasa, fabrika ve lâboratuvar kontrol 1 arını yapacaktır. 

Faydasız ilâçlar konusu : Ba'kanlık piyasada faydasız ilâç bulunduğu kanısında değildir. Bunun devamlı kontr 
Sağlığa zararlı ilâçlar (konusu : Bu konuda toplatılmış tıbbi müstahzar mevcut değildir. (Sodyum Cyclaımate gıd 

rupa ve Amerika'daki ilâç fabrikalarının bizden daha g>eniş imkânlara sahibolması hasebiyle zararlı olduklarını tesb 
Teşkilâtı tarafından Bakanlığa bildirilmektedir. Bildirilen ilâçlardan şimdiye 'kadar piyasamızda mevcudu çıkmamı 

Hammadde ithali konusu : 1966 yılında 16 ncı kotadan itibaren ithalât kararnamelerinde Bakanlığa verilen yetk 
rinin fiyatları kontrol edilmekte, ancak fiyatı uygun görülenlere ithal müsaadesi verilmektedir. Bu suretle hem ön 
ta ve hem de piyasaya pahalı ilâç verilmesine engel olunmaktadır. 

Hammadde imalâtı konusu : Kalkınma Plânında yabancı sermayeli fabrikaların hammadde imaline teşvik edilm 
lıkça gerekli teşvikler yapılmış ve birkaç hammadde imal ettirilmiştir. Fakat ara 'maddelerin pahalıya ithal edilişi 
manlar hasebiyle pahalıya mal olmakta ve bu itibarla rantabl görünmem ektedir. 

İhracat konusu : Bu konuda uygun pazar bulmakta müşkülât çekilmekte, mevcut yönetmeliklerin ihracatçılara k 
icaibetmektedir. 

Kanunlar konusu : 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunu tadil edeeıek tasarı Türkiye Büyük M 
do ikadük olmuştur. 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu tadil edecek tasarı Bakanlık Koordina 
•kanun tasarısı kadük olduğundan tekrar Yüce Meclise sevk edilmek üzere Başbakanlığa arz edilmiştir. 

Türkiye'de hali 'hazırda eczane, ecza deposu ve tıbbi müstahzarat fabrika ve lâboratuvarlarının sayıları şöyledir 
Eczane: 2 204 aded. 
Ecza deposu: 93 aded. 
Tı'bbi müstahzarat fabrika ve lâboratuvarı : 119 aded. 

r) Depo ve tamirhane çalışmaları : 
1969 yılı programnıa göre makina teçhizat bölümüne dış alımlar için Bakanlığa 16 milyon lira tahsis edilmiştir. 
İyi kalite ve uygun evsafta mal mubayaa etmek üzere dış memleketlerden 6246 sayılı Kanun uyarınca tıbbi cihaz, 

miş ve bu sayede 10 000 dolarlık bir mal iç piyasada (297 804) liraya alınırken dış alımlar yolu ile (134 580) lir 
metlere uygun ve bugün için dünyanın en mütekâmil cihaz ve malzemelerini yarı fiyattan daha ucuza satmalmak 
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1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânına göre Ankara, Adana, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır illerindeki depo v 
edilmiştir. 

Ankara Anadepo ve Tamirhane Müdürlüğü yeni binasında hizmete girmiştir. 
Adana ve İzmir illerindeki sitelerdeki bütçe tahsislerinin kifayetsiz olması ve personel kadrolarının da 

faaliyete geçirilememiş, yalnız tamirhaneler hizmete girmiştir. 'Bugünlerde Diyarbakır Tamirhanesi-de hizm 
Ayrıca; daha ucuz tipte ve küçük mikyasta tamir işleri yapacak Bursa ve Malatya tamirhaneleri de hi 
2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânına göre inşa edilen Trabzon, Konya ve Kayseri tamirhaneleri i 970 malî y 
Donatım faaliyetlerine ait çalışmalar istatistik bölümünde (Bk61 : 64) dir. 

s) Sosyal hizmet çalışmaları : 
Çeşitli çevrelerde ortaya çıkan sosyal düzensizlik ve bozuklukların giderilmesi ve Devletin ve onunla işb 

lışmaları ile gerçekleştirileceği hususu Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plâularındaki sosyal hizmetler 
Ancak bu hizmetlerin çeşitli kuruluşlar tarafından dağınık bir şekilde düzensiz ve tamı. bir koordinasyon 

mektedir. 
Hizmetin düzenli bir şekilde tek elden idaresini sağlaımaık üzere Bakanlıkça hazırlanan: Sosyal. Hizm 

metçe Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmek üzeredir. 
Sosyal hizmetler konusunda basılıca faaliyetleri şöylece özeti iye biliriz : 

Çocuk refahı hizmetleri : 
Bakanlığımız sorumluluğu altında olan 0-6 yaş grupundakii koırunmaya muhtaç, çocukların bakımı ve y 

ya muhtaç çocukları koruma birlikleri ile işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanuna göre bütçeye kona 
rin iaşe ve idame masrafları dikkate alınmak suretiyle yardımı yapılmaktadır. 

Halen iller koırunmaya muhtaç çocukları koruma birilikleri tarafından Bakanlığımız yardımları dle k 
rumluluğu altında olan 16 çocuk bakım yurdu hizımettedir. Haklarında korunma kararı alman 0-6 yaş 
yurtlarında bakılan çocuk sayısı 1 898, Çocuk Ksiirgeıme kurumu yuvalarında bakılan çocuk sayısı 2 023 
rafları Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Korayuou aile yanında bakılmakta olan çocuk sayıs 
alınmış olup müesseselere alınmasına sıra bek üyen 0-6 yaş arası çocuk sayısı 250 civarındadır. 

Mevcut müesseselere ilâveten Adana'da 450 çocuk kapasiteli çocuk bakım yurdunun inşası 1970 te birl 
Çalışan annelerin çocuklarının bakımı dçin Kreş ve Gündüz bakım evleri 'kurulmasına devam edilmekt 

Kreş ve Gündüz Bakımevi tam kapasite ile çalışmaktadır. İstanbul Kreş ve Gündüz Bakımevi insatı ise 
girecektir. İzmir Kreş ve Gündüz Bakıımevinin in şaatı 1970 yılında bağlıyacaktır. 

Yaşlıların bakımı : 
Yaşlıların son yıllarını huzur içinde geçirecekleri, her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı yaşlı 

ıi'uılm.asına program gereğince devam edilmektedir. Hayırsever yurtdaşlar tarafından Bakanlığımıza tdevr 
Eskişehir Yaşlı yurtlarına ilâveten Ankara ve İstanbul! Yaşlılar yurtlarının inşaatı devam etmektedir. İzm 
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kanlığmea proje yarışmasına çıkarılması hazırlıklarına başlanılmıştır. Adana Yaşlılar Yurdunun inşası da. 11)70 
vam, 'edecektir1. 

Rehabilitasyon çalışmaları : 
Rehabilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebiyle bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kaybedenleri 

neklerini tıbbi, psikolojik, sosyal ve meslekî yönden en yüksek derecede düzelterek toplum içinde bağımsız yaşama 
yöneltilerek kazanç sağlıyan bir kimse haline getirilmesidir. 

Bu amaçla Ankara'da tesis edilen rehabilitasyon merkezi 1968 yılında hizmete girmiştir. İstanbul Rehabilita 
yılında tamamlanacaktır. 1969 yılı programındaki İzmir Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı 1969 malî yılı içinde i 

Burs çalışmaları : 
Mezuniyetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığı Teşkilâtında hizmet görecek fakülte ve yüksek öğreni 

kültelerine burs dağıtımına devam edilmiş, burslu öğrenci mevcudu 1 643 ü bulmuştur. 
Derneklere yardım : 
Bakanlığımız emrinde tesis edilen sosyal yardım fonundan yardım almak üzere müracaat eden derneklerden 289 

dımda bulunulmuştur. 
Sosyal hizmetle ilgili çalışmalar istatistik bölümünde (Ek 65 : 66) dir. 

t ) Merkez teşkilâtında ve bağlı kuruluşlardaki çalışmalar : 
1. Teftiş ve murakabe : 
1969 yılında 67 ilden 64 dünün genel ve murakabe teftişi bitirilmiş ve 3 ilin teftişi de bitirilmek üzeredir. Doktor 

de fennî teftiş olarak 64 sağlık müdürlüğü 512 Hükümet tabibliği, 203 belediye tabibliği, 23 muayene ve tedavi e 
panseri, 7 özel dispanser, 150 verem dispanseri, 33 trahom dispanseri, 3 ruh sağlığı dispanseri, 36 frengi lepra ve deri te 
panseri, 1 cüzzam dispanseri, 141 Devlet hastanesi, 28 göğüs Hast., sanatoryum, 1 kanser hastanesi, 19 doğumevi, 
tanesi, 3 trahom hastanesi, 1 trahom iaraştırma enstitüsü, 220 sağlık merkezi, 548 sağlık ocağı, 9 sağlık istasyonu 
kezi, şube ve istasyonları, 8 ana ve çocuk sağlığı başkanlığı, 44 sıtma eradikasyon başkanlığı, 210 sıtma E. şube şe 
24 sağlık koleji, ı27 sağlık okulu, 1 yüksek hemşire okulu, 2 sağlık müzesi, 4 hıfzıssıha enstitüsü, 23 hudut ve sah 
2 kan bankası, 16 koruma birliği, 63 yetiştirme ve çocuk bakım yuvası, 7 düşkünler yurdu, 10 halk sağlığı lâbo 
yal Sigortalar Hastanesi, 1 belediye hastanesi, 53 özel hastane ve sağlık yurtları, 3 Devlet hava meydanları hekim 
ne, 21 ceza deposu, 76 ecza dolabı, 10 dernek teftişe tâbi tutulmuştur. * 

Tabib harici müfettişler tarafından aynı illcr.ee ayniyat ve döner sermaye bakımından 55 sağlık müdürlük, 143 
talıkları hastanesi ve sanatoryum, 23 doğum ve çocuk bakımevi, 10 kanser, trahom, akıl ve cüzzam hastanesi, 9 kan 
zi, 548 sağlık ocağı, 45 sıtma eradikasyon başkanlığı, 24 sağlık koleji, 27 sağlık okulu, 4 hıfzıssıha enstitüsü, 10 çoc 
zurevi, 10 A. depo ve tamirhane teftişe tâbi tutulmuştur. 

Teftişler öğretici mahiyette olup, mahallinde imkânlar dâhilinde aksaklıklar giderilmiş ve Bakanlıkça yerine ge 
rapor gelmiş olup, ilgili genel müdürlüklere intikâl ettirilerek sonuçları takibedilmektedir. 

http://illcr.ee
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Hizmetin iyi yürütülmesi bakımından ayrıca yılı içinde teftişi yapılan illerde ayniyat, döner sermaye v 
mur kurs mahiyetinde eğitime tâbi tutulmuştur. 

1969 yılı içinde müfettişlere verilen tahkik ve inceleme işlerinden bu tarihe kadar 1 157 si bitirilmiş ve g 
Valiliklere gönderilen şikâyet konularının sonuçlarının çabuk alınması bakımlarından inceleme ve soruştu 

kadar sağlık müdürü, muavini ve diğer ilgili baştabibler kurs mahiyetinde eğitimc> tâbi tutulmuştur. 
Müfettişler genel teftiş ve murakabe teftişi için gittikleri yerlerde polio aşısı tatbikatı ve özel olarak 

lıklar mahallinde giderme çabası göstererek Bakanlığın gönderdikleri raporlarında da bu hususları ayrıca 
Çalışmalar sırasında gerek koruyucu hekimlik ve gerekse tedavi edici hekimlik konularına önem verilm 

deki çalışmalar etraflıca incelenmştir. 

2. Dış ilişkiler : 
•Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Uluslararası teşekküller ve; biâzı dost yabancı hükümetlerle sağlı 

tadır. Bunlardan en (önemlileri Birleşmiş Milletler (UN) ve bağlı teşekküllerden Dünya Sağlık Teşkilâtı 
nu (UNİCEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ile merkezî and hısımı Teş 
gesel işbirliği teşkilâtı (KOD), Avırupa Konseyi (CE), Birleşik Devletler Millet'lcrarası Kalkınma Teşkil 
seyi. Amerikan Barış Gönüllüleri Teşkilâtı Fransa, Federal Almanya, İngiltere ve diğer bâzı 'hükümetlerd 

Bunlar arasında en geniş ölçüde UNIOEF ve Dünya Sağlılk Teşkilâtından yardım sağlanmaktadr1\ 
1969 yılında; Dünya Sağlık Teşkilâtı (504 051) dolar, UNİCEF (429 500) dolar tutarında teknik ve 
Bakanlıkça Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNİCEF'm işbirliği ile yıllık olarak ele alman Halk Sağlığı P 

mesi için uzun vadeli bir proje halinde ele alınması maksadiylo mevcut halk sağlığı hizmetlerinin bir de 
hâsıl 'Oİmuş bu maksatla Dünya Sağlık Teşkilâtı üç ay süre ile bir ımüşavirini Türkiye'ye göndermiştii'. 

Uluslararası Kurumlara Katılıma payımız 'olaraık 1969 yılında : Dünya Sağlık Teşkilâtına (194 850) 'dol 

UNİCEF'e (2 000 000) Tl. 
Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtına (1 000) İsviçre Frangı, Milletlerarası Biyolojik Standardi 

gı, Avrupa Çocuk Felci ve Benzeri Hastalıklar cemiyetine (10 000) Belçika Frangı, ÇARE'e (700 000) T 
Uluslararası teşekküller ve hükümetler, yabancı memleketlerde staj ve öğrenim için 1969 yılında 74 h 

sağlık personeli ile sosyal hizmetler personeline toplam olarak 28 yıl 7 ay 26 gün süren 'burs vermiştir. 
Uluslararası teşekkül 1 erin yardımlarını sadece maddî ölçülerle ifade etmek bunları lâyılkı ile değerle 

şekküllerin memleketimize gönderdikleri mütehassisi arın gördükleri hizmetlerle, Dünya Sağlık Teşkilâtını 
berliği, çalışma ve neşriyatından, tertipledikleri konferans, seminer ve (kurslardan edinilen faydalar büyü 

Maaşlarını çeşitli Uluslararası teşekkül!erden alan 10 u 'barış gönüllüsü olmak üzere 22 yabancı uzman 
şavir ve öğretmen olarak çalışmaktadır. 
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Hastane idaresi, halk sağlığı >hiztaıetleri ve sağlık eğitimi konusundaki yenilikleri mahallinde görmek ve ince 
arası kongre, ıkonferans ve seminerlere katılmak, haç mevsiminde Türk Hacıları ile ilgili gerekli sağlık tedbirleri 
kanlığımız bütçesinden karşılanmak suretiyle 62 sağlık personeli yabancı memleketlere gönderilmiştir. 

3. Sağlık lokulları : 
a) Hıfzıssıhha iokulu -J 
1935 yilmda kurulan ve 1958 den itibaren yeni bir veçhe alan Hıfzıssahha okulu, bugün b i r eğitim, araştırım 

ve bakanlığa müşavere görevi yapmaktadır. Bu faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütebilmesi için, Yeni Ça 
1967 den itibaren yürürlüktedir. 

Ayrıca okulun «Halk Sağlığı Akademisi» olması için kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
sunulmuştur. 

Eğitim çalışmaları : 
1969 yılında hekimler için yapılan uzun süreli iki kursa 10 ve diğer kısa süreli 4 kursa 82 hekim katılmıştır 

ilgili yetiştirme ve lolgunlaşjma kurslarına 26 kişi katılmıştır. 
Ayrıca fakülte, 'enstitü ve Sağlık Koleji mensubu diğer 291 personele eğitim yapılmıştır. 
OENTO çerçevesi dâhilinde, köy çevre sağlığı kursu yapılmış, sağlık mühendisi olan 4 İ ran l ı katılmıştır. 

Araştırma çalışmaları : 
Okulda ve sahada, sağlık alanında yapılmakta olan araştırmalarda; diffüzyon yoliyle su dez enfeksiyonu, 

zım sistemi enfeksiyonları, hastane iaşe rasyonlan standardizasyonu, köylerde sağlık hizmeti yürüten kuru 
(Mart 1970 de), Türkiye'de Kala -azar ve Şark çıbanı intikali araştırmaları belirtilmiştir. 

Halen halk sağlığı ile ilgili 7 çeşitli araştırmaya devam, edilmektedir. 
Ayrıca 1970 yılı içinde yeniden iki araştırmaya başlanacaktır. 
b) Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu : 
1961 yılında İstanbul'da kurulmuş olan Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu, sağlık okullarına mesl 

kurumlarına yüksek hemşire yetiştirmektedir. Süresi 4 yıldır. Üniversite seviyesinde öğretim s-ağlar. 71 öğrencisi 
mesinde AID ile işbirliği yapılmaktadır. 

c) Gevher Nasibe Sağlık Eğitimi Enstitüsü : 
1961 yılında Ankara'da kurulmuş olan Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü sağlık kolejleri ile köy e 

yönetici yetiştirir. Yüksek öğretimi yapmaktadır. 3 yıl sürelidir. Halen 83 öğrencisi vardır. 555 sayılı Kanu 
lık memurlarının sahada 3 yıl başarı ile çalışmış olanları yarışma sınavı ile alınmaktadır. 

d) Sağlık İdaresi Yüksek Okulu : 
1963 yılında Ankara'da kurulmuş olan Sağlık İdaresi Yüksek Okulu sağlık teşkilâtına sağlık idaresi elem 

dır. Okula lise mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır. Halen 97 öğrencisi vardır. 
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•o)' (Sosyal Hizmetler Akademisi : 
1961 yılında Ankara'da kurulmuş olan Sosyal Hizmetler Akademisi sosyal hikmetler alanında çalı 

dir. Lise mezunu öğrenci alır. Halen 132 öğrencisi vardır. 1965 yılında, 28, 1966 yılında 28, 19!67 
lında da 33 mezun vermiştir. Mezun olan sosyal hizmet mütehassısları kanın ve gönüllü kıı ruluşlard 
da vazife görmektedirler. 

f) Adana ve Diyarbakır Hıfzıssıhha enstitüleri : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıtıha Enstitüsünün birer kolu mahiyetinde olan bu iki enstitü bakt 

ler yaparlar. 1969 yılı Diyarbakır'da 8 589, Adana'da 15 168 aded analiz yapılmıştır. 
g) Sıtma Enstitüsü : 
Adana'da bulunan bu enstitü kurslar açmak suretiyle sıtma bölge başkanlarını, lâboratuvar ve 
Ayrıca kan tahlili, sürfe muayeneleri, mukavemet testleri gibi teknik çalışmalar yapar. 
lı) Trahom "Enstitüsü : 
Trahom konusunda, araştırma yapmak gayesiyle kurulmuş olup Gaziantep'te faaliyete devam etm 

4. Genel Sağlık Sigortası çalışmaları : 
Bilindiği üzere plân «Önemli» bir sosyal hizmeti ve sağlık harcamalarının finansmanı için bir k 

tasının kurulmasını kademeli olarak öngörmüştür. 
Bu prensipler içinde, ele alman sağlık sigortasının uygulanmasında memleket nüfusu sosyal güv 

beş grupta mütalâa edilmiştir. 
(1967 yılı nüfuslarına göre) 
a) Endüstri sektöründeki işçiler (sayıları 5 250 000 eş ve çocuk I a fiyle.) 
b) Emekli Sandığına lâbi m e tu ur ve hizmetliler (sayıları (1 750 000) eş ve eoeuklariyle.) 
c)1 Tarım sektöründeki işçiler (sayıları (1 350 000) aile' fertleriyle birlikte.) 
d) Kendi hesabına ('alışanlar (esnaf ve küçük sanat erbabı, ticaret ve sanayi erbabı, serbest m 

best çalışanlar toplam sayıları 23 milyon) 
e)1 Ga.yrifa.al nüfus (sayıları 1 500 000) . 

Bunlardan endüstri sektöründeki işçiler 506 sayılı Kanunun şümulüne dâhildirler. Galışma,larda tar 
leriyle birlikte 1 3l50 000 i bulan işçilerin do 506 sayılı Kanuna, tabi olmaları uygun görülmüştür. 

Geçici ve mevsimlik işçiler ise sayıları aile fertleriyle biıiükıto (1) milyon olup bunlarında iş güvenliği v 
verenin mesuliyetine mevdu bir statüye bağlanın ası derpiş edilmiştir. 

Bu rapora göre 1969 yılında iki kanun tasarısı hazırlnnuştır Bunlardan, biri sigortanın esaslarını d 
rinci tasarı bakanlıkların mütalâasından geçmiştir. İkin'si de bakanlıklara sevk edilmiştir. Her ikiside 
tir. 

http://Ga.yrifa.al
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Tasarıda sigorta özerk bir kurum olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olacaktır. Sigorta hasta 
alacak ayrıca yol ve cenaze masraflarını tanıyacaktır. 

Sigortanın gelirlerini % 3 oranına göre varlıklı vatandaşlardan alınacak gelir, Devletin varlıksız vatandaşlar 
mal ^gelirleri teşkil edecektir. 

'Sigorta muayyen standartta bakım sağlıyacak bunun üzerindeki hizmete sigortalı ayrıca ücret ödiyecek 
masrafının % 20 .sine katılacaktır. Sigortalı hastane ve hekim seçmede serbest olacağından sigorta teşkilâtı ile 
ve hekim bu teşkilâtın hizmetini yapmış olacak ve böylece yurt ölçüsünde hastane ve hekim mevcutlarından istif 

Sigorta teşkilâtı için muhtelif kurumlardaki hastaneler bir elde toplanmasa bile birbirlerinin boş yatak ka 
ceklerdir. Sigorta coğrafi bölgelere göre kademeli olarak uygulanacak ve evvelâ tecrübelerden istifade e 
tatbikatı yapılacaktır. Teşkilâtlanmada kuruluşların mevcut sağlık sandıklarından istifade edilecek bir kurulu 
rum ayrı sağlık sandıkları kuracaktır. Sigortalanmada sigortalı aile reisi olmakta ve bu şahsın geçindirmek 
sigortalıya yapılacak yardımlardan istifade etmektedirler. 

İKİNCİ KISIM 

(Tedbirler ve yatırımlar) 

1969 ve 1970 YILLARINA AİT (TEDBİRLERİN DURUMLARI : 

Sağlık ve Sosyal Yardım ÛBakanlığınan 1969 yılı icra plânında mevcut l32 tedbirden 213' adedi tamamen ve 3 adedi 
tedlbir üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan sağlık personeli için tek ücret rejiminin uygulanmasına ai 
mesi olumlu neticeler verecektir. ISağlıfc sigortası çalışmaları şayanı 'memnuniyettir. 

HD70 yılı programına ıgiren tedbirler genellikle 1969 yılı tedbirlerinin aynıdır. Sağlık v e Sosyal Yardım Bakanlığı 
mesi için teklif ettiği (bâzı tedbirler malî porte yükleme gerekçesi ile 'Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığın'ca 1970 
olumsuz karşılanmıştır. '(Ek '69 : 70) 

1969 : 1970 YILLARINA AİT YATIRIMLARIN DURUMU : 
İnşaatlar : 
1969 yılı, yatırıımların gerçekleşmesi bakımından çok ibaşarılı olmuştur. 1 Aralık 19*69 tarihine kadar yıl içinde '2 

lık merlkezi, 4 verem savaş dispanseri, 45 sağlık 'ocağı, 60 sağlık evi, 4 sağlık koleji, 1 sağlık okulu, 1 ihtiyarlık bak 
edilmiş ve 10 hastane ÜO sağlık merkezinde toplam olarak 1 065 yatak, 77 sağlık o-cağı, '6ÜJ2 sağlık evi, 4 sağlık kole 
mun inşaatı (bitirilmiştir. Ayrıca yıl sonuna kadar da 14 sağlık ocağı ve 2 tamirhanenin inşaatı bitirilecektir. 

1969 yılında inşaat yatırımları için ayrılan ödenek T98.4 milyon idi. Eylül ayı sonu itibariyle intikal eden harcama 
'% 54 olup geçen senıeki aynı devreye nazaran '% 16 yukarıda »bulunmaktadır. 

Halen 8 'hastane '(4 000 yatak) ve 4 sosyal bizmet tesisi ihale edilememiş olup (bunların igecikme sebebi genellikle 
gelmektedir. 
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% 10 tasarrufa ıgiöre inşaat yatırımlarımdan 18 milyon lira kesilmiştir, ödenek kifayetsizliği seibelbiyle 
ibâzı konuların Ibu kesinti sebehiyle ihaleleri '1970 malî yılına kalma ihtimalleri olabilecektir. 

'Şimdiye kadar inşaatı Ibiten tesislerden '1 315yatak 'hizmete igirmiş olup, 600 yatak ödenek kifayetsizliği 
Ayrıca 9 sağlık merkezi, 77 sağlık ocağı '(Ibir kısmı malî yıl sonunda) 612 sağlık evi (Ibir kısmı malî yıl sonun 
1 anadepo 've ta;mirlhane hizmete girmiştir. (Yatakların >bir kısmı tevsidir.) 

Bu duruma göre 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânına göre programa girerek finansmanı yapılan 'bütün tesis 
durumdadır. 

(Halen 37 müstakil ve 24 ü ek olmak üzere 61 yataklı kurum (8 555 yatak) 5 verem savaş dispanseri, 2 
çevre sağlığı koleji, 1 sağlık okulu, 1 sosyal hizmetler akademisi, 2 rehabilitasyon merkezi 2 kreş ve günd 
ve Ibir hıfzııssıhha enstitüsüne ek Ibina ile 45 sağlık ocağı ve 60 sağlık evinden Ibir kısmının inşaatları devam 

(1970 yılı yeni yatırımları ıgenellikle yataklı (kurumlar üzerinde toplanmıştır. (18 tesis 1 250 yatak) ayrıc 
lâlboratuvarı, 1 yaşlılar yurdu, 3 sağlık okulu, 1 sağlık koleji 4 ilde 1214 daireden ibaret 4 lojman vardır. 

'1970 yılında 1 900 yatak, 45 sağlık ocağı, 60 sağlık evi, 2 sosyal hizmet tesisi, 1 tamirhane, 16 verem sav 
okulu hizmete Igirecektir. 

Makina teçhizat : 
1969 yılında '27J3 milyon liralık payın 16 milyonu dışardan ithal edilecek tı'blbi cihazlara ait Ibulunmaktay 

kalan ödenek (21 ÖÖ0 000) lira olup şimdiye kadar (bunum (18 472 000) Tl. harcanmış (bulunmaktadır. (% 
Bu yıl duş memleketlerden mubayaa edilecek cihazların hazırlıikları yapılmış olup, Ibedeli olan 6 'milyon 

dış tediyeler saymanlığına verilmiştir. Ayrıca 'bu malzemenin gümrük sigorta ve navlun Ibedeli eri için 6 m 
(gönderilmiştir. 1970 yılı ımakina teçhizat alımları (7 650 000) liradır. 

Taşıt : 
1969 yılında taşıt alımları için ayrılan 7.3 milyondan 5.4 milyon tasarruf için .'bloke edilmiş ve geriye 1. 

kadar bunun (1 195 000) lirası 'harcanmış ibuluntmaktadır. (% !6'3) 1970 yılı taşıt alımları 1 milyon liradır. Y 
71 : 81) dir. 
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ÜÇCNCr KISIM 

(1969 yılı Bütçe tatbikatı) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesi Bakanlar Kurulunun 15 . 9 . 1969 tarih ve 6/12417 s 
malarından (84 746 907) Tl. sı bloke edilmiştir. Bu miktar cari harcamaların % 10 una tekabül etmektedir. 

Diğer taraftan bütçenin Bütçe ve Plân Karma Komisyonundan Cumhuriyet Senatosuna sunuluşu sırasında da ay 
camalardan) kesilmiş bulunmaktaydı. 

Bu duruma göre 1969 yılında 1968 yılına nazaran % 6,5 olan artış (52 219 597) oranı % 10 kesinti ile % 4 nisb 
Bütçesinin (32 527 000) Tl. sı altına düşmüştür. 

Diğer taraftan 1969 yılında 68 sağlık ocağı, 612 sağlık evi, 6 ana ve çocuk sağlığı merkezi ve şubesi, 14 Verem 
2 Sağlık Koleji ve 2 Sağlık okulu yeniden hizmete açılmış ve 2 Kolej, 2 Sağlık Okulu da yeni binalarına taşınmıştır. 
tan 4 hastanenin hizmete girmesi için her türlü hazırlık bitirilmiş ve fakat ödenek noksanından işletmeye açılamamı 
lıklar ve verem savaşına ait geçici görev yollukları da çok'kritik duruma gelmiştir. Halen Doğu illerinde devam etm 
niden ödenek verilmediği takdirde Aralık ayında çalışmalarını tatil etmdk zorunda kalacaktır. Bugün Irak'ta zuhu 
da Güney - Doğu illerimizdeki aşı kampanyası genişletilmiştir. Yarın meydana gelebilecek âcil durumları önlemek 
makta zaruret vardır. Sağlık okullarında da durum kritikleşmiştir. 1968 - 1969 ders yılındaki talebe1 artışı binin üze 
de örğencilcrin normal iaşesi için kabul edilen (5) lira yerine (4) lira verilirken bundan da blokeler sebebiyle kesin 
kritik hale sokmuştur. 

Yukarıda hizmete yeniden giren tesislerin getireceği malî porte (bugünkü noksan personel ve ikmal imkânlarına 
(13 51.9 600) TL dır. 

Ayrıca 1963 yılı 100 kabul edildiğine göre toptan eşya fiyat indekslerinde 1967 yılında % 8,7, 1968 yılında '%5,7 
lerinde ise aynı devrede % 15 e yakın artış kaydedilmiştir. Bu duruma göre 1969 yılı cari fiyatlarında 1968 yılma 
maktadır. Ve bu miktarın malî portesi personel giderleri dışında (11 380 000) lirayı bulmaktadır. 

Bu durum karşısında Bakanlık aşağıdaki maddelerden toplamı (12) milyon olan ödeneğe şiddetle ihtiyaç hissetmi 
karılması teklifini Başbakanlığa göndermiştir. 
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Madde Çeşidi 

"15.511 Devlet hastaneleri 'büro •giderleri 
15.516 Devlet hastaneleri malzeme a'lmı ve giderleri 
15.521 Sağlık; merkezleri büro giderleri 
15.520 Sağlık merkezleri malzeme 'alım ve giderleri 
15.527 Sağlık merkezleri yiyecek alım ve giderleri 
15.541 Verem hastaneleri büro giderleri 
15.546 Verem hastaneleri malzeme alım ve giderleri 
15.547 Verem hastaneleri yiyecek alım ve giderleri 

Tedavi kurumları için serbest bırakılması istenen ödenek top 
15.221 Sağlık okulları ve sağlık kolejleri büro giderleri 
15.227 Sağlık okulları S. K. yiyecek alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderler (öğrenci harçlıkları) 

Mes'lekî öğretim için serbest bırakılması istenen ödenek topla 
12.912 Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş geçici görev yol 
12.915 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu 

Serbest bırakılması istenen ödenekler toplamı 

(1) Bu maddeden bloke kaldırıldığı takdirde Verem Savaşı 
(12.916 ncı madde) atkarma yapılacaktır. 

(2) Bu maddeden bloke kaldırıldığı takdirde Vereni Savaşı 
(12.916 ncı madde) aktarma yapılacaktır. 

Ayrıca bina onarımlarına ait ödeneklerin bloke edilmesi küçük onarımları aksatmış ve persemel giderler 
fıylık ve ücretlerin illere dağıtımı ve tenkisi işlerini de çok zorlaştırmıştır. Vilâyetler te-nkisleri zamanında ya 
ret taleplerim karşı hyaca'k rezervler bitmiş durumdadır. Sosyal yardımlara ait ödeneklerden (1) milyon lira 
yıl borçlarına devir yapılacağı tahmin edilmektedir. 224 sayılı Kanuna göre verilmekte olan taznıinalarda da 
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harcamalarındaki kesintiler bir kısım ihalelerin 1070 yılma kalmasına sebebolacaktır. AID den verilecek taşıtlar 
yapılan kesintinin tesiri olmamıştır. 1969 malî yılı Bütçesine ait istatistikî bilgiler (Ek 83 : 94) dir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

(1970 malı yılı Bütçe teklifiyle ilgili incelemeler) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçesinde cari harcamalar (860 000 0O0) Tl. Yatırıra harcam 
maye teşkili ve transfer harcamaları (26 437 425) Tl. olmak üzere (1 095 929 425) lira olarak bağlanmıştır. 

1969 malî yılı Bütçesi ile mukayese edilirse Cari harcamalarında (12 530 930) lira artış ('•% 1.47 oranında) Ya 
lira azalış (;% 0.78 oranında), Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında da (3 6J8 680) lira azalış (•% .12 oranınd 
(7 244 250) lira artış (% 0.66 oranında) tesbit edilmektedir. Bakanlığın toplam bütçesi 1970 yılında genel bütçeni 
lma nazaran '% 0.33 oranında bir düşüş göstermektedir. Bunun sebebi genel bütçedeki artış oranına uygun olarak 
nulmamasıdır. Ancak bu düşüş Devletin sağlık sektörüne daha az pay vermesi şeklinde yorumlanmaya sebobolmam 
alman tasarruf tedbirlerinin 1970 yılma aksetme sidir. Nitekim : 

Somut bir fark gösterilmek istenirse, Bakanlığa 1970 bütçesi ile 1969 yılındaki % 10 tasarruflu bütçeye nazaran 
mı ştır denilme'kt edir. 

1970 yılı Bütçesinde meydana gelen dar boğazlar şunlar olabilecektir. 

Cari harcamalarda : 
1969 yılı Bütçesine ilâvesi gereken kanuni artışlar : 
1. Emekli keseneklerin •% 6,5 ten % 14 e çık masından meydana gelen (29 382 079) Tl. 
2. .1183 sayılı Kanun gereğince sıtma eradikasyoııu personeline verilecek (8 000 000) Tl. 
Toplam : (37 382 079) lira. 

Bu artışın 1970 malî yılı Bütçesine kanuni olarak girmesi nedeniyle Bakanlığın bütçesi (884 800 000) lira olma 
(24 851149) lira eksiği ile (860 000 000) liraya bağlanması neticesinde 1970 malî yılı Bütçesiyle Bakanlığa sağlan 
yılı Bütçesi ile sağlanan imkânların (24.8) milyon altında olmuştur. Bu eksikliğe 1970 yılında yeniden hizmete girec 
getireceği malî porte de dâhil edilirse fark (16) milyon daha artabilecektir. 

Bununla, 'beraber 1969 yılı Oari harcamalar bütçesinde % 10 kesintiden sonra kalan miktara göre 1970 yılı cari 
(23 263 565) liralık bir artışın mevcudolduğunu görebiliriz. Bu artıştan 1969 yılında ek ödenek olarak istenen (12 
lındaki net artışın (11 263 565) lira olacağı anlaşılır. Ancak mesele bu ödeneğin 1970 yılında Bakanlık ihtiyacına yeti 
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Yaptığımız bir* hesaba göre : 

1970 yılında hizmete girecek tesisler 

1 900 Yatak 
45 S. ocak 
60 S. evi 
16 Verem Sav. Disrp. 
4 Sağ. Koleji (2 si 1969 dan) 
3 Sağlık Okulu (2 si 1969 dan) 
1 Kreş ve Gündüz B. evi 
1 Rehabilitasyon M erk. 

1 Tamirhane 

Toplam 15 994 0 

İhtiyaç ile verilen arasındaki ödenek açığı, fiyat artışları nazara alınmadan ve en iyimser bir talimin ile 
tarın da bütçeye ithal edilmesi zaruri görülmektedir. 

Yatırım (harcamalarında : 
a) İnşaat yatırımları : 
Bu yıJl bütçedeki ödenek ağırlığının sâri inşaatlara verildiği görülmektedir. (1969 yılma nazaran 58.6 m 

tırımların biran evvel bitirilmesi yönünden faydalıdır. 
b) Makina ve teçhizat alımları : 
1970 yılında makina teçhizat allımı 'ödenekleri 1969 yılıma nazaran (19.6) milyon noksan konulmuştur. 19 

civarında seyreden bu ödeneğin 1970 te (7.6) milyona indirilmesi Balkanlığı yeni tesisleri hizımete sokaımıyac 
tır. Bu sdbeple mezkûr ödeneğin artırılması yolunda temenni! erdeki teklifimiz nazara alınmalıdır. 

c) Taşıt alımları : 
Taşıit alımı ıharcamaisı için bütçeye konulan ödenek 1 milyon lira ofrup satmalmacalk özel maksatlı taşıtla 

yılında AID yardımından gelecek 650 taşıtın montaj masrafı, Gümrük ve Navlun bedeli bir taşıt için ortala 
bunların bedeli olan (20) milyon liranın da bütçeye ilâvesi gerekmektedir. (1967 ve 1968 yıllarında bu mal 
lira harcanamamıştır. 

Brim fiyatı 
(Pers. giderleri hariç) 

16 Tl. X 360 >j gün 
26 000 Tl. ) 

1 000 Tl. ) 
95 000 Tl. 

300 000 Tl. ) 
250 000 Tl. ) 
250 000 Tl. ) 
350 000 Tl. ) 

(3 aylık) 
200 000 Tl. 

Tutarı 

10 944 00 
1 230 0 
1 520 0 
1 500 0 

600 0 

200 0 
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Sermaye (teşjkili (ve transfer iharcamalarıuda : 
a) Kamulaştırma giderleri için bütçeye kona a (U 450 000) lira kifayetsiz bulunmuştur. Çünkü Bakanlığın inki 

ödenmesi için 8 milyon liraya ihtiyacı vardır. 
ıb) Verem savaş demeklerine yardım 1969 yı'ma nazaran (4) milyon azaltılmıştır. Verem savaşında başarısı 

mın azaltılması olumsuz gömlmüşıtür. 
c) 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre korunmaya muhtaç çocuklara verilecek yaddım, her yıl belediye 

bütçelerine koydukları ödenekler toplamının % 1 den az olmamak üzere Bakanlıkça ödeneik konması hükme bağl 
neğin 1970 yılında 16 milyon lira olması gerekirken bumun 1969 yılı seviyesinde tutulması (9 milyon) da kifayets 

d) Dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yardımlara ait ödenek ile sağlık, sağlık eğitimi ve s 
cek derneklere yardım yapılmaktadır. Bu ödenek ile pahalı tesisler halkın katkısı da sağlanarak Devlete daha uc 
miktarının artırılması uygun düşünülmektedir. 

e) Diğer geçen yıllar borçlarına (1 164 274) Tl. konulmuştur. Bakanlığın 1969 malî yılı başına kadar ödenem 
(1.5) -milyondur. 1969 malî yılında da (1) milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple bütçeye konan miktarın 

Bütçeye ait istaltistikî bilgiler (Ek 83: 94) dir. 

BEŞİNCİ KISIM 

(Temenniler ve mütalâalar) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçesine ait temenni ve mütalâalarımız iki kısımda 
1. Bakanlığın 1969 yılı faaliyetleri : 
Eaporumuzun birinci kısmında Bakanlığın çalışmalarını, konulara göre ayrı ayrı inceliyerek yapılan faaliye 

bulunuyoruz. Müşahede ve tesbit ettiğimiz ;bu başarılı çalışmalar karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım iıizınetle 
doğru gittiğini açıkça ifade edebiliriz. Bu başarı kıt malî imkânlar karşısında sağlık ve yardımcı sağlık persone 
neticesi olmaktadır. 

Bakanlık teşkilâtında görev yapan tekmil peersonelin hizmet anlayışının verdiği gayret her türlü takdirin 
Biz, temennilerimiz için ayırdığımız bir kaç sayfa içinde faaliyetler hakkında çok mülbim bulduğumuz bâzı k 
a) Yardımcı sağlık personelimin yetiştirilmesi : 
Bakanlık dar bütçe imkânlarına rağmen yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine büyük bir önem vererek 

bu konulara ayırabilmiş ve hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri ve köy ebelerinin mezun sayılarını her 
artışa ulaşmıştır. 

•b) Kadro 'durumları : 
Plân kriterlerine göre hesaplanan kadrolarda personel noksanı gözükmekle beralber bugün Bakanlığa ıgörev a 

sağlık memuru ve köy e'belerdne verilecek kadro bulunmamaktadır. Bu yüzden toplamı 1916 kişiyi bulan hekim 
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ebesini stajiyer olarak ve 322 kişiyi de başjka kadrolara tâyin etme zoTunluğunda kalmıştır. Ayrıca 328 
üst dereceye terfi için sıra beklemektedir. Bu sebeple Bakanlığın Maliye Bakanlığına sevk ettiği kadro 
Millet Meclisine ulaştırılmalıdır. 

C) Ted'avi hizmetleri : ' 
Hastanelerimizdeki bakım standartlarının düşük oluşu, yoksul vatandaşların döner sermayeli müessese 

lamamaları, bekim ve hasta münasebetleri üzerinde yapılan şikâyetlerin Bakanlığın olumlu çalışmaları ve 
oranda azaldığı anlaşılım'aktadır. Bununla beraber hastanelerimizin standartları yükseltilmeli, bunun için 
finanse edilmeli ve tıbbi cihazlar tamamlanmalı dır. 

Ayrıca Onkoloji, Akıl ve Ruh Sağlığı hastaı elerinin sayıları da yeterli bir seviyeye çıkarılmalıdır. 
Tedavi 'kurumlarında. (Full. - time) m daha çok müesseselerde uygulanabilmesi için Devletin katkısı 

sürece tatbikatın genişletilmesi mümkün olamıyacaktır. 
'Tedavi kurumları koordinasyon kurulu 1.969 yılı içinde toplanamamıştır. Muhtelif kurumların boş yata 

ret rejimini halledecek bu çalışmaların 1970 yıbnda ele alınması faydalı olacaktır. 

d) İlâç meselesi : 
İlâç çeşitlerinde meydana gelen israf önlenmeli ve ilâç kontrolü sıklaştırılmalıdır. 1970 yılı programı 

yer alması bu konu için hayırlı bir adım olacaktır. 
e) Sağlık Sigortası : 
Bakanlık 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı ilkelerine ve Hükümet programına uygun olarak Genel Sağlık 

şekilde sarılmıştır. Nitekim bu kanun tasarısı önümüzdeki günlerde Başbakanlığa sevk edilecekti:1. Mezkû 
Kurumu Kanunu şümulü içindekiler ve askerler hariç bütün vatandaşlara hastalık ve analık konularında 
arada esnaf ve sanatkârlar için hazırlanan «Esnaf ve sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu* kanun ta 
sini bo'zmıyacak ve hastalık ile analık hallerine ait sigorta hizmetlerini Genel Sağlık Sigortasına bırakacak 

f) Hazırlanan kanunlar : 
Raporumuzun birinci kısmında isimlerini verdiğimiz birçok kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclis 

mıştır. Bunların öncelikle ele alınarak kanunlaşmaları için gereken gayret sarf edilmelidir. 

2. 1970 maJlî yılı Bifltçesi : 
a) Raporumuzun 4 ncü bölümünde 1970 yılı Bütçesinin durumu üzerinde geniş tahliller yapmış bulunu 
Hükümetin tasarruf tedbirleri ve cari harcamaları azaltma gayretine Bakanlığın gösterdiği anlayışın 

1969 malî yılı Bütçe tatbikatından anlaşılmaktadır. Çünkü bu yıl cari harcamalarından (84) milyon liranı 
tedbirlerle hizmetini aksatmamış ve ancak bu kesintiden (12) milyonun serbest bırakılma teklifiyle yetinmiş 
verilmediğini ve bilhassa hastaneler ile okulların zor durumda olduklarını anlamış bulunuyoruz'. Bu arada 
;600 Yt.) her türlü hazırlıklarının bitirilmiş olmasına rağmen hizmete açılamamasını da teessürle ifade etm 
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ıb) 1970 bütçesi, yukarıda zikrettiğimiz 1969 malî yılı. Bütçesinin tasarruf tedbirleri üzerine ibina edilmiş bi 
edileibilir. Bu yüzden 1969 yılı normal bütçesine nazaran artış oranlan ve Devlet Genel Bütçesindeki payı çok 
nel giderlerine ait ödeneklerin daha çok azaltılmaısına rağmen hizmet giderleri 1969 malî yılı r.ormal bütçesind 
yon altına düşmüştür. Bakanlık hakikaten bütçe tasarrufu üzerine önemle eğilmiştir. Fakat her şeye rağmen dör 
ifade edilen finansman açığını kapatamamaktadır. Aslında Bakanlığın normal olarak cari bütçesi (900) mityon l 
lâamıza göre 'bu raporla (40) milyon liralık bir finansman ihtiyacı müdafaası kolay olacak bir şekilde huzurlarını 
ğın tasarruf zihniyetini benimsiyen tutumu sayesindedir ki 1970 yılında hizmete girecek tesisleri için (5) milyon v 
de (;% 3 üzerinden) (10) milyon olmak üzere ceman (15) milyonluk bir artış cari bütçeye sağlanmalıdır. Aksi halde 
yeti normal olarak (12) lira civarında iken ve buna mukabil Maliye Bakanlığınca kabul edilen (S; lira ile yatakları 
ken bu ödeneklerde verilmez ise yatak maliyeti 1963 yılı seviyesinin de altına düşecek ve ı-cücede boş yata 
metleri standardı azalacaktır. 

c) Raporumuzun 4 ncü kısmında zikredilen gerekçeye göre makina teçhizat alımlarına (12) milyon, taşıt alm 
edilmesi ve bunun karşılığında Bakanlığın sâri yatırımlarından (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde) (30) milyon l 

d) Yine raporumuzun 4 ncü kısmında gösterdiğimiz gerekçelere göre Verem Savaşı derneklerine (4) millyon 
yardım maddesine (4) milyon, dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yardım maddesine (1) milyon 
de (1) milyon daha ek ödenek konulmalıdır. 

e) Bakanlığa sağlanan burs sayısı ödenek ıkesinıtiler.i sebebiyle 1 800 den 1 688 e inmiştir. Mezkûr burs sa 
bütçeye (3 650 000) liranın ilâvesi de gerekmektedir. 

f) Muhtaç vatandaşlara yardım için âcil yardım fonu adında bütçeye bir madde ilâvesi ile buraya (250 00 
da faydalı olacaktır. 

ISonue olarak : 
Yukarıda arz etiğimiz toplamı (18 650 000) TJ. tutan ödeneğin cari ve (10 250 000) Tl. tutarındaki ödeneğ 

fer harcamalarına ek olarak konulmasını ve ayrıca (30 000 O00) liranın da sâri yatırımlardan aktarma suretiyle 
larına nakledilmesini ve Bakanlığın çalışmalarında göz önünde tutulmak üzere arz ettiğimiz hususların 1970 yıl 
-arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Ç 
Urfa Üyesi Manisa Üyesi A 

Dr. İbrahim Ethem Karakapıcı Oral Karaosmanoğlu 
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Personel durumu ve yetiştirilmesi 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
ıSıtma eradikasyonu çalışmaları 
Verem savaşı çalışmaları 
Trahom savaşı çalışmaları 
Temel koruyucu hizmetler çalışmaları 
Ana - Çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması çalışmaları 
Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik çalışmaları 
Lâ'boratuvar çalışmaları 
Tedavi kurumları çalışmaları 
Donatım1 hizmetlerine ait çalışmalar 
Sosyal hizmet çalışmaları 
Dış münasebetlerle ilgili çalışmalar 

İKİNCİ KISIM 

Tedbirler ve yatırımlarla ilgili çalışmalar 69 

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KISIMLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

EKLER 
BİRİNCİ KISMA Aİ 

Ek Nu 

1 
17 
23 
28 
35 
36 

arı 44 
n 47 

51 
53 
61 
65 
67 

1969 ve 1970 yılı Bütçe çalışmaları 83 
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Ek : 1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının personel kadro ve mevcutları 

Doluluk 
Nisbeti 

Kadro Mevcut % 

1 493 2 265 151,70 
2 746 1 786 65,04 
4 239 4 051 95,56 
144 79 54,86 
117 136 116,24 

4 578 4 936 107,88 
2 169 1 969 90,77 
2 820 2 614 92,69 
5 500 7 085 128,82 

Mütehassıs 
Pratisyen 
Mütehassıs + pratisyen 
Eczacı 
Diş tabibi 
Sağlık memuru 
Hemşire 
Hemşire yar. 
Köy ebesi 

NOT : Kadrolar kanuni kadrolara göre, alınmıştır. 
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K u r uj im 1 a r 

Sağlık ve Sosyal YaHdım Bakanlığı 
Diğer bakanlıklar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Belekliye özel idare 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Serfbest çalışanlar 
Toplam 

SağbJk ve yardımcı sağlık personel durumu 
(Ekini 1969) 

Di* memleketi e tide 

II e k : ı m Diğer sag lık pe rsoııeli Sa ğj 
rJl „ 
ir. 43 £< r-ı * 5p o 

fi o 
lr 

^1 VI <ş CĞ ZJ EH £ r ^1 
% 3 3 

ı 1 £ >& 
^1 

U ^ o o •r-î o 
% PH <1 H H Q 

23 32 

W 

2 265 1 292 494 4 051 79 136 23 32 4 9 
833 916 1 1 749 121 130 39 — 2 5 
501 226 — 727 40 57 97 -— 1 
292 138 87 517 13 14 25 — 2 

1 148 194 — 1 34*2 90 62 — — 1 
4 544 2 144 — ıfi !688 2 207 2 581 — — • 1 2 
9 5'8''J 

4 910 
1 -201i 

581 15 074 
1 943 

2 550 o 980 9 3 
712 

4 910 
1 -201i 

581 15 074 
1 943 

2 550 980 9 3 

Not : 1 326 meslek dışı hizmet gören mütehassıs hekim ile 573 pratisyen kekim serbest çalışanlar bölümüne 
4 051 hekim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında % 27 
.3 818 » diğer bakanlık ve kuruluşlarda % 25 

517 » belediye ve özel idarelerde % 4 
6 688 » serbest çalışmakta olanlara ve ayrıca 1 943 hekim de yurt dışında bulunmaktadır, % 44 
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Standart kadroların hazırlanmasında kullanılan kriterler 
, a) Koruyucu hekimlik yönümden : 
Ortalama 7 000 nüfus için (1 ısağlık ocağı) 
1 pratisyen hekim 
1 sağlık memuru 
1 heımşiro 

. 2 - 3 ıköy ebesi 
7 pratisyen hekim il başına 
7 sağkk memuru il başına 
3 hemşire il başına 
b) Tedavi hekimliği yönünden : 
10-000 kişiye 25 yatak 

10 yatağa 1 mütehassıs 
100 » 1 diş tabibi 
100 » 1 eczacı 
10 » 1 hemşire 
20 • » 1 sağlık memuru 

Sağkk ve Sosyal Yardım Bakanlığının personel kadro ve mevcutları 

(Ekim 1969) 

Mütehassıs 
Hekim 
Prat işven Asistan 

Personel standart kadro 4 580 5 539 
Mevcut ('% 49) C% 32) 

2 265 1 786 
İhtiyaç 2 315 3 753 

Hemşire 
ve 

Sağlık Hemşire 
Toplam Eczacı Diş Tabibi Memuru Yardımc 

10 119 458' 458 7 252 12 53 
(% 40) (% 17) (% 30) (% 68) "-(% 36 

4 051 79 136 4 939 4 58 
6 068 379 322 2 313 7 94 

Not : Kadrolar standartlara göre Jıesaplanmışttr. 
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Yurt çapında hesabedilen standart kadrolar ve mevcutlar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında kadro 
Diğer kurumlarda kadro 

Toplam 
Mevcut 
İhtiyaç 
% do doluluk 

Mütehassıs Pratisyen 
Hekim Hekim Eczacı Diş Tbb. 

4 580 
3 878 

539 458 
387 

458 
387 

Sağlık 
Memuru 

7 252 
1 929 

Hem 
ve 

Hem 
Yar 

12 
3 

8 458 5 539 845 845 9 181 16 
8 257 4 918 2 550 2 980 9 361 8 
201 621 — — —. 8 
98 90 301 352 102 

Not : 1. Yurt dışındakiler hariç serbest çalışanlar dâhildir. 
2. Meslekten şu anda ayrılmış olan 1 326 mütehassıs ve 573 pratisyen mevcutlara dâhil değildir. 
3. Koruyucu hekimlik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uhdesinde kcddığuıa göre diğer kurum 
alınmamıştır. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM BAKANLIĞINDA PERSONEL KONUSUNDA ÜZERİND 

1. Kadro tıkanmalarını gidermek üzere yeni kadro alınması 
2. Serbest hayatta gecen çalışmaların (3/4) ünün kıdemden ve borçlanma suretiyle «10» yılın omeklilliğ 
3. Yairdıımcı sağlık personeline 472 sayılı Kanun gereğince tazminat verilmesi. 
4. Tâyinlerde öncelikle hekim bulunmakta zorluk çekilen illerin önplâna alınması 
5. Hekim büluniımyan illere rotasyon usulü ve 'geçici görevle mütehassıs hekim gönderilmesi 
6. Asistanlara diğer ımüesseseleıre ikıyasen ıkanun çıkıncaya ikadar (500) lira tazminat verilmesi «4 
7. 224, 472, 641 sayılı kanunların yürürlüğe girdikleri tarihlerdeki öngörülen tazminat ımikıriarmın b 

biyle bunların ücret yönünden yeniden revizyona tabi tutulmaları 
8. Bakanlık bünyesinde kurulan sosyal yar dvmlaşmıa (Derneği) eli ile personelin yazın tatil yapma i 
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î). Bütün, sağlık personeline şâmil olmak üze re tek ücret sisteminin uygulanması 
10. Fulü. - Time tatbik edilen hastanelerde verilen tazminata ait tavanın (2 500) TÜ. kaildi ninnisi. 

r Pratisyen hekimliği cazip kılmak : 
J. İhtisası zorlaştırmak, 
2. Yurt dışına yalnız pratisyen hekim göndermek 
3. Muayyen bir süre pratisyen olarak çalışmadan ihtisasa başlatmamak, 
4. Hükümet tabibi, belediye tabibi, ocak tabibi ve mücadele tabiplerine fevkalâde tazminat tanımak, 
5. Mesken veya faizsiz ımesken kredisi vermek 
6. Pratisyen hekimlikte geçen sürenin muayyen bir kısmının (Polis, subay gibi) teriMen saymak, 
7. Pratisyen hekimlikte terfi., süresini iki yıla indirmek, 
8. Adlî tabiplik hizımıetleriınin ayrılması veya bu hizmetlerin ücret karşılığı gördürülmesi. 

1969 da personel durumundaki inkişaflar : 
1. 224 sayılı Kanuna istinaden verilmekte olan bir kısım tazminatların yükseltilmesi için yönetmelik hazırlan 
2. Üniversitelerde vazife alan asistanlara verilmesi öngörülen tazminatın yükseltilmesi üzerine Bakanlığımı 

çalışan asistanlara tazminat Kanunu çıkıncaya kadar 472 sayılı Kanun gereğince ayda (500) lira tazminat verilmesi 
karılmıştır. 

3. 1091 aded ücretli kadro alınmıştır. 



1-3 ÇO 
N P> 

o4 

ü O O 
05 O p 
B ^ B 
Çs 

B B o 
£ * 5- «5 

Cd Öd 5: K > > ^ ^ > * ^ > ^ > 
&• B; BJ ?L VI ^ p 3_ g aoc ,«-. 

l "< o B B 
cc 

<< p p p „ 

3 3 

P-p 
B 
£5 

rf^ İO 
tO '—* — 071 M I. 
Q5 CC 00 071 <£!>£>• - S ** 00 i-1 -I-1 

- g O - q tC X LO t 

P ^ 

o 

2 _ 
3 ^ 

tO ^ 
O O İv 

00 I—̂  4^ 
i—' H-ı tO tO ÜT 00 

H M CO rfi —1 

&5 rf^ tO O0 tf» tO 
tO tO rf». Oî 4^ *-k 

CO tO tO [O t , s r -
—i 00 Cn 071 •-ı 00 

t O 

tO 1 ^ H M 
~-l O GC rfi. 05 

—1 
LO LO —̂  ! ', 
^ 20 tO CTJ 00 

00 tO Ol 
00 CO 00 00 4 -

O ^ ^ o o: tc 00 co 

cı y: -J oo Co M 00 o 00 M LO 00 

r o b5 ^ H ^ 
' ^ H- C i M tO c ı 

4^ 
to — 

to o 4- © 

4 » 

- O - CO 2 M H t o GO 
U 0 0 On t O • ^ I - 1 ° CC O ı - ı CO h ^ 

L_ f-^ t O 
£ tO DO 

&5 

1 3-

"3 

8- & ^ 

l # 
P. CC 

HM ^ 

P çr 

3-
«> 
<t> 

P« 

o 

% 

I 
B 
a 

00 
o 

îO 00 tO 4 - -1 to e 
M es 
00 - 4 00 

05 

tO O0 OO - 4 
CO tf». ÎO O 

IO H M M Ol M tO H k 
C 5 0 C 0 0 5 W W t O Ü l W O O 

00 
4^ £>. 1—1 00 on 
O Oi tO 00 O 

M M M M 00 
O 071 tO Cî O 

o 

I—1 t O I—1 ı—ı 

a i o o o ^ ^ - ^ ^ J o c a j O J i a i OT CO 
^ tO to 
!fi OT OO w 00 ffl p 

^ ^ O T M O ö ^ - ^ A C C O O f - 1 » 0n C0 «? 4 - CC «q j y m M 

- q ^ I 4 ^ 4 ^ 4 i . O H - t O L O l — ' O O O İ - ^ 
C O C H O H C l O c O ^ ( f » N ) O i C O < l 

- 3 - ' t C * ' 0 0 İ T | l i O H a ) Q r ) -^ on co 4^ © as on © on as £, 
00 co H K Ü I ^ H C C O O S ^ 

p 

3' 

B = 

© 

?r 



.3 ^ 
r H rr, 

*KT ^~-s -T-, ı r\ »— *r-, p « - ^ * r* e r \ k <~y r\~t ^ n r"> t — - _ j rr*. t — ,.>-* /^ .T ». rf\ ~—ı ***. <M Ci CM 
CO O 
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Müteh assıs Pratisyen 
Sağlık ve 

Sosyal 
Sağlık ve 
Sosyal 

Yardım Diğer Serbest Yardım Diğer Serbest 
İllerin adı Bakanlığı kurumlar çalışanlar Topl anı Bakanlığn kurumlar çalışanlar Top 

Ondu 16 3 3 22 14 
Rize 10 8 10 28 22 1 
Sakarya 26 11 19 56 16 14 
Samsun 38 24 51 1L3 12 6 10 
Siirt 4 6 10 14 3 1 
Sinop 6 1 7 10 
Sivas 21 22 4 47 17 12 2 
Tekirdağ 15 13 17 45 14 6 r( 

Tokat 18 4 22 6 5 4 
Trabzon 18 19 13 50 32 6 2 
Tunceli 4 4 11 1 
Urfa 6 2 5 13 30 5 
Uşak 13 4 6 23 8 1 
Van 2 3 5 19 o 

Yozgat 7 1 8 10 4 
Zonguldak 30 35 21 86 11 26 5 
G-emel Toplam 2 265 2 774 4 544 9 583 1 786 1 561 144 5 

1, Ankara ve İzimi t • ili eninde meslek dışı çalışan hf 'kimler .ser best çalışanı 1ar içinde görül inektedir. 

Mirtielıassifî Pratisyen 
Hekim Hekim 

Meslek di şı ça-İstanbul 668 223 Meslek di şı ça-
Anlkara 219 119 lisanlar hariç, 
İzmiir 316 105 

Toplam 1 203 447 
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SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK OKULLAR İLE SAĞLIK KOLEJLERİ 
TERİR LİSTE 

(1969 - 1970 Öğr 

S. No. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Okulun ıaldı 

Yüksek okullar : 
G-evher Nesibe Sağ. Eğt. Enstitüsü 
Florance NigMingule Y. Hem. Okulu 
Sağlı'k İdaresi Yük'se'k Okulu 
Yatılı Sağlık kolejleri : 
Adana Sağlık Koleji (Hemşirelik Böl.) 
Ankara Doğumevi S. K. (Ebelik Böl.) 
Ank. Cebeci S. K. (Hemşirelik Böl.) 
Ank. Yenişehir S. K. (Lâv. Çev. S. Rad. L) 
Bursa Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Çanakkale Sağ. Kol. (Sağ. Memurluğu Böl.) 
Denizli Sağ. Kol. (Hemşirelik Bölı.) 
Diyarbakır Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Erzurum S'ağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Eskişehir Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Gaziantep Sağ. Kol. (Ebelik Böl.) 
İsparta Sağ. Kol. (Ebelik Böl.) 
İstanbul H. Paşa Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
İstanbul Z. Kâmil Sağ. Kol. (Ebelik Böl.) 
İzmir Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Malatya Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Muğla Sağ. Kol. (Hemşire - Sağlık Me. Böl.) 
Konya Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Samsun Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Sivas Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 

Reorganize edildiği veya açıldığı 
ders yılı 

1961 - 1962 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Açıldığı Kız 
1963 - 1964 Açıldığı Kız 

1965 - 1966 Açıldığı Kız 
1962 - 1963 Kız 
1961 - 1962- Kız 
1961 - 1962 Kız 
1968 - 1969 Açıldığı Kız 
1963 - 1964 Açıldığı Kız -
1963 - 1964 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Kız 
1967 - 1968 Açıldığı Kız 
1964 - 1965 Açıldığı Kız 
1966 - 1967 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Reorganizze Kız 
1961 - 1962 Kız 
1967 - 1968 Açıldığı Kız 
1963 - 1964 Açıldığı Kız -
1961 - 1962 Kız 
1967 - 1968 Açıldığı Kız 
1961 - 1962 Kız 
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S. No. 

21 
22 
23 
24 
25 

1 

Okulun aidi 

Trabzon Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Uşak Sağ. Kol. (Sağ. Memur - Hemşirelik Böl.) 
Van Sağ. Kol. (Sağlık Memurluğu Böl.) 
Yozgat Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Zonguldak Sağ. Kol. (Hemşirelik Böl.) 
Gündüzlü Sağlık Kolejleri : 
Afyon K. Sağ. Kol. (Sağlık Me. Böl.) 
Burdur Sağ. Kol. (Sağlık Me. Böl.) 
Çankırı Sağ. Kol. (Sağlık Me. Böl.) 
Ordu Sağ. Kol. (Sağlık Memurluğu Böl.) 

Organize edildiği veya açıldığı 
ders yılı 

1961 -- 1962 
1963 • - 1964 Açıldığı 
1963 • - 1964 Açıldığı 
1969 • - 1970 Açıldığı 
1969 • - 1970 Açıldığı 

1963 • - 1964 Açıldığı 
1963 -- 1964 Açıldığı 
1963 • - 1964 Açıldığı 
1963 • - 1964 Açıldığı 

Not: Ordu Sağlık Kolejinin 1 nci sınıfına alınacak kız öğrenciler Samsun Sağlık Kolejine alı 
yatılı olarak öğretime devam edecek. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK OKULLARI VE BÖLÜMLE 

S. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Okulun adı 

Ankara Telsizler (Köy Ebeliği Böl.) 
Antalya (Köy E'beliği - Medi'kal Bak. Böl.) 
Aydın (Köy Ebeliği Böl.) 
Balıkesir (Köy E'beliği - Mıed. Bak. Böl.) 
Bingöl (Köy Ebeliği Med. Bak. Böl.) 
Bitlis (Medikal Bakım Böl.) 
Çorum (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 

(1969 
Organize edildiği veya açıldığı 

ders yılı 

1961 - 1962 
1961 - 1962 
i 961 • - 1962 
1961 • - 1962 
J962 -- 1963 Açıldığı 
1969 -- 1970 Açıldığı 
1965 -- 1966 Açıldığı 
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Re org 
S. No. Okulun adı 

8 Edirne (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1961 
9 Elâzığ (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1963 

10 Erzurum (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
11 Eskişehir (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
12 Giresun (Köy Ebeliği Böl.) 1962 
13 Hatay (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1962 
14 İzmir (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1961 
15 Kars (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1966 
16 Kayseri. (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
17 Konya (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
18 Kütahya (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1969 
19 Malatya (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
20 Manisa (Köy Ebeliği Böl.) 1961 
21 Maraş (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1962 
22 Mardin (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1967 
23 Muş (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1962 
24 Niğde (Köy Ebeliği Böl.) 1962 
25 Sakarya (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1967 
26 Siirt (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1963 
27 Sivas (Köy Ebeliği Böl.) 1962 
28 Urfa (Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1963 
29 Yozgat {Köy Ebeliği - Med. Bak. Böl.) 1962 

edildiği veya açıldığı 
ders yılı 

1962 Kız 
1964 Açıldığı Kız 
1962 Kız 
1962 Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1962 Kız 
1967 Açıldığı Kız 
1962 Kız 
1962 Kız 
1970 Açıldığı Kız 
1962 Kız 
1962 Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1968 Açıldığı Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1968 Açıldığı Kız 
1964 Açıldığı Kız 
1963 Açıldığı Kız 
1964 Açıldığı Kız 
1963 Açıldığı Kız 
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Unvan 

— 803 — 

Mezun olan öğrenci sayısı 

1961—1962 1962—1963 1963—1964 1964—1965 1965—1966 1966—1967 1967— 

Sağlık Mermısu 
Köy Ebesi 
Ebe 
Hemşire 

Gevher Nesibe Sağ. Eğ. Enst. 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu 
Floraice Nigh. Yük. Hem. Okulu 

209 144 364 261 499 428 
(D 176 —. 308 • 435 750 806 811 

15 15 13 47 71 91 133 
124 166 171 111 153 226 245 

Er. Kız Er. Kız Er. Kız Er. Kız Er. 

10 6 10 13 31 
72 

14 18 
29 

28 22 
23 

14 11 

(1) Köy ebe okulları üç seneye çıkarıldığından 1,5 yıllık köy ebe okullarından Mart 1962 de mezun olanlar. 



ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 810 — 

1968 - 1969 öğretim yılında sağlık bkulları, sağlık kolejleri ve yüksek okullardak 

(1969 Haziran ayı sonundaki durum) 
Sağlık okulları Sağlık kolejleri Yü 

Yatılı Gündüz. Sınıf K. 

Yatılı gündüzlü 

Toplamı Sını Sınıf Yatılı Gündüz. Sınıf K. Er. K. Erkek Toplamı Sını 

1 1 768 —. 1 888 175 .1; 3)06 1 370 1 
2 1 610 1 2 598 138 4 297 1 037 2 

ı 06a — 489 143 7 310 949 o 
o 

4 424 150 1 272 844 4 
4 44! 1 2 396 606 13 1 185 4 20Ö 

1969 - 1970 ders yılında sağlık okulları, jsağlıfc kolejleri ve yüksek okullardaki öğre 

(1969 Kasım ayı başındaki durum) 
Sağlık «kulları Sağlık kolejleri Yü 

Yatılı Gündüz. Simli 

1 

K. 

1 273 

Yatılı g ündüzlü 

Toplanı; Smıf 

1 

nıf Yatılı Gündüz. Simli 

1 

K. 

1 273 

Er. 

200 

K- Erkek 

140 

Toplanı; Smıf 

1 1 1 937 — 

Simli 

1 

K. 

1 273 

Er. 

200 

K- Erkek 

140 1 613 

Smıf 

1 
2 4 692 5 2 839 159 2 287 1 287 2 
• ) li 457 — 3 636 139 • > 206 1 074 <> 

4 476 122 4 304 90>3 4 
5 086 5) 3 224 620 9 .1 024 4 877 
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Tabip 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Köy Eibesi 

Kadrosuzluk sebebiyle stajyer tâyin olunanlar 

Ekim 1968 durumu Ekim 49'69 durumu 

85 196 
220 330 
355 405 
525 985 

Kadrosuzluk sebebiyle başka kadrolara tâyin edilen ve tâyin edilemiyen sağlık memur 
Ekim 1968 durumu Ekim >1969 durumu 

(Sıtma Savaş Memuru kadrosuna) 
(Yevmiyeli) 
(Belediye ve Özel idare) 
(Tâyin edilmeyip sırada ibekliyenler) 

58 
44 
74 

108 

'58 
44 

120 
328 

(1) Asistanlar dâhil. 

284 
Bâzı ülkelerde pratisyen hekim yüzdesi 

(1964) 
Ülke PH % 

550 

Iran 78,7 
ingiltere 47,8 
isveç 60,6 
Fransa 51,3 
Yunanistan 33,8 
Bulgaristan 21,9 
Romanya 31,1 
Rusya 23,9 
Yugoslavya '62,8 
Türkiye (1969) OD 36 

Kaynak : World Health İStatistice 1964 
Volume III 
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Tıp fakülteleri ve mezun olanlar (1960) 

N. Fakülte Doktor Mezun 
(000) iSa. Sa. iSa. 

Afganistan 13 800 1 349 34 
Bulgaristan 7 867 2 11 051 
Fransa 45 540 24 48 285 (1) 2 022 
Yunanistan 8 327 2 10 400 424 
Hindistan 431 698 60 84 686/59 3 119 
Iran 20 182 6 5 264 493 
Irak 7 085 2 1 257 108 
İtalya 49 361 21 66 165 3 270 
Pakistan 92 578 15 10 693 i (d) 711 
Romanya 18 403 5 23 (3518 1 7315 
İsveç 7 480 5 7 116 404 
Suriye 4 555 1 985 '69 
Türkiye (1969 yılı) 35 330 8 (2) 15 074 918 
Rusya 214 400 77 $64 324 26 452 
Birleşik Arap CumlMıriyeti 25 948 4 11 310 •815 
İngiltere 5(2 352 27 56 431 2 649 
A. B. D. 180 676 86 234 294 7 149 
Yugoslavya 18 402 8 11 386 1 214 

(1) Eksik rakam. 
Kaynak : World Directory of Medical Schools, 1960 
(2) Meslek dışı çalışanlar dâhil, dış memlekettekiler hariç. 
Meslek dışı çalışanlar : 1 900 hekim. 
Dış memleketlerde : 1 943 » 
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Gelişmiş ve az gelişmiş bâzı ülkelerde doktor, diş tabibi, eczacı durumu (1964) 

,S — Sayı 
R —- Resmî görevli 
N — Doktor, diş taTbilbi, 

Doktor Diş tabibi 

S R N S 1 R N S 

1. Birleşik Arap Cum. 12 120 2 3180 1 193 24 224 3 
2. Bir. Amerika Dev. 282 564 680 92 250 2 082 117 
3. Hindistan 1962 77 780 23 734 5 800 1 426 3ı30 732 58 
4. Afganistan 401 248 32 000 15 
5. İran 7 O90 3 220 1 291 17 660 2 
6. Irak 1 470 1 073 4 760 247 160 28 356 
7. Suriye 928 5 100' 243 212 218 
8. Pakistan 15 668 6 400 250 403 048 
9. Bulgaristan 13 260 13 260 610 2 877 2 830 

10. Fransa 57 500 840 11 746 4 121 21 
11. Yunanistan 11 980 710 3 282 2 592 2 
12. İtalya 86 112 590 33 
13. Romanya 24 '378 24 3173 784 2 3®3 7 942 
14. İsveç 8 !221 930 5 '860 1 307 2 
15. Rusya 467 400 467 400 490 22 900 9 942 
16. Yugoslavya 15 277 15 277 1 260 3 183 6 056 
17. İngiltere 54 000 46 000 830 12 400 3 831 
18. Türkiye (1969 yılı) 15 074 8 '3106 2 360 2 980 409 12 000 2 

Kaynak : World Health Statistics Annual 1964 
volume III 
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Gelişmiş ve az gelişmiş 'bâzı ülkelerde Ebe - hemşire, hemşire yardımcısı, hemşire Ebe - hemşire ya 

(1964 

(ilke 

1 Bir. Arap Cum. 
2 Bir. Amerika Dev. 
3 Hindistan 
4 Afganistan 1962 
5 İran 
0 İrak 
7 ^Suriye 
8 Pakistan 
9 Bulgaristan 

10 Fransa 
11 Yunanistan 
12 İtalya 
13 Romanya 
14 İşve e 
15 İngiltere 
16 Itusya 
17 Yugoslavya. 
18 Türkiye (1969) 

Ebe - Hemşire 

613 62 468 

851 000 

10 101 (1) 500 

Hemsin 

S 

1 2İ4 
582 000 
39 350 

339 
1 797 

1) Köy vbeleri : 
Kaı/nak : Yv'orhl II etil Ih îUalislics A m inal 19b7 v olunu 'ill 

Yaı 'dini' eı 
He ııışire 

K S N 

23 805 4 05,) 7 
330 250 000 

11 985 
41 917 107 142 
12 687 979 23 

304 19 

3 962 25 432 __.. 
17 423 408 — 

121 671 • > 979 — 
2 987 o 849 10 439 
69 132 73!) _.__ 
58 885 055 _... 

___ — — 
114 857 413 64 415 
741 800 307 — 
14 635 1 317 25 658 
4 2 9 (i 8 220 3 784 9 
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Ek : 1 

Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin bâzılarında sağlık mühendisi ve çevre ve halk sağlığı p 

ebe, yardımcı ebe durumu (1964) 

S -— Sayı 
N • —• Bir personele düşen 

S. Mühendisi 
Çevre ve H. 

Sağlığı personeli Ebe Yardımcı ebe 
Ülke S N S N S. 

1. Bir. Arap Cıımn. 843 34 282 2 109 13 703 4 695 
2. Bir. Amerika D. 
3. Hindistan 46 232 10 201 
4. İran 501 45 508 1 357 16 801 399 
5. Irak 303 23 115 110 63 672 590 
6. Afganistan 22 84 
7. Suriye 
8. Pakistan 1 305 77 143 
9. Bulgaristan 1 034 7 '876 4 409 1 847 

10. Fransa 8 307 5 821 
11. Yunanistan 2 885 2 949 
12. İtalya 2 682 19 060 
13. Romanya 4 010 4 719 7 524 2 515 
14. İsveç 1 100 6 964 4 673 1 639 
16. ingiltere 4 750 10 002 17 138 2 772 4 820 
16. Rusya 91 500 2 488 243» 300 935 
17. Yugoslatvya 1 473 13 088 4 298 4 485 

Kaynak : World Health Statistics Annual 1964 
v olum e III 
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Sosyalleştirümiş illerde personel kadro ve mevcutları (24 il) 

Mevcut 
Personel Kadro Aded Yüzde 

Mütehassıs 859 162 % 120 
Pratisyen 1 161 490 % 41 
Eczacı 44 14 % 44 
Diş. Tabibi 41 41 % 100 
Sağlık M'emuru 1 891 1 580 % 90 
Hemşire 1 968 493 % 26 
Hemşire Yard. 720 629 % «8 
Köy Efbesi 2 9'50 2 039 % m 

NOT : 1. Mütehassıs sayısına Erzurum Tıp Fakültesindeki mütehassıslar dâhil edi 
2. Kadrolar standarta göre hesaplanmıştır. 
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde sağlık ocak ve evlerinin s 

Sağlık Ocaklları Sağlık Ev 
İnşaatı biten Muvakkat İnşaatı İnşaatı biten Muvakk 

ocaklarda binalarda devam ocaklarda binalard 
İller çalışan çalışan eden çalış'an çalışan 

Muş 15 4 o 37 
-Ağrı 30 2 1 50 
Bitlis 14 — •— 20 
Hakkâri 7 1 1 13 
Kars 69 —• 2 42 
Van 26 2 2 42 
Etimesgut 7 —. — • 16 
Diyarbakır 44 — 1 34 
Erzincan 26 5 5 12 
Erzurum 70 2 o 59 
Mardin 39 4 32 
Siirt 25 — —• 22 
Urfa 43 —• — 16 
Adıyaman 25 1 2 25 
Bingöl 17 — • — 10 
Elâzığ 27 5 1 26 
Malatya 41 — — 22 
Tunceli 16 2 O 6 
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Sağlık Ocakları 
İnsi lal i biten Muva'kkat İnşaatı İ nşaat ı. biten 

(>(• laklarda. binalarda devam oc akl; avda 
İller (; ;abşan çalışan eden ( <alr ;an 

Abidinpaşa. —. 1 _ .. — • 

İzmir 8 — _._ 1.9 
Artvin 27 .1. — 30 
Giresun 44 — — . 32 
Gümüşane 30 —. 11 
Rize 27 — — 28 
Traibzon 54 1 1 24 
Maraş 49 — — • 

Edirne 10 î) — 28 

Toplam 790 40 27 668 

Hizmette olan Sağlık Ocak sayısı 830 ( 40 adedi muvakkat binalarda) 
Hizmette olan Sağlık Evi sayısı 1 314 (646 adedi muvakkat binalarda) 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 819 — 

'SosyaJleştirillmiş illerdeki taşıt durumu çizelgesi 
(Kasım 1969) 

Sağlık ocaklar 
Sıra No. İlin Adı Kadro Genel Mevcut Araç yekûn 

1 Adıyaman 47 31 13 
2 Ağrı 49 45 27 
>-> Ankara (Etimesgut) 9 18 12 
4 Bingöl 34 25 8 
5 Bitlis 25 26 13 
6 Diyarbakır 73 73 25 
7 Elâzığ 57 40 18 
8 Erzincan 48 34 19 
9 Erzurum. 102 80 44 

10 Hakkâri 21 22 9 
11 Kars 99 72 44 
12 Malatya 70 44 19 
13 Mardin 72 56 28 
14 Muş 40 39 24 
15 iSiirt 45 45 21 
16 Tunceli 31 26 13 
17 Urfa 73 53 28 
18 Van 47 40 19 
19 İzmir (Torbalı) 8 5 4 
20 Artvin 41 23 12 
21 Rize 41 22 13 
22 Giresun 62 32 14 
23 Gümüşane 42 22 13 
24 Trabzon 75 44 18 
25 Maratş 72 27 9 
26 Edirne 40 37 3 

Toplam : 1 323 981 470 
Yüzde doluluk oranı % 75 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 820 — 

1968 yılımda isosyalleştirilen 22 ilde yapılan faaliyetler 

Yapılan çiçek aşısı 353 304 
Yapılan aşı kontrohı 87 204 
Aşı tekrarı 76 888 
TBC 11 836 
•HC(İ 34 390 
Difteri aşısı 565 998 
Rapel 358 097 
ılloğmaica aşısı 365 106 
Rapel 197 181 
Tetanoz aşısı 644 836 
Kapel 413 191 
Polio aşısı 537 416 
Kap el 255 148 
Tifo aşısı 587 526 
Rapel 729 579 
Kolera aşısı 248 465 
Rapel 843' 403 
Gama globin 26 291 
Rapel 21 954 
Kuduz aşısı 480 



Sağlık ve Siosyal Yardım Bakanlığı — 821 — 

Lâboratuvar çalışmaları 
Poliklinik sayısı 
Ziyaret edilen köy sayısı 
Eğitim yapılan fert sayısı 
Tesbit edilen gebe sayısı 
Sağlık personeli yardımı ile 
yapılan doğum sayısı 
Kendi kendine doğum sayısı 
Küçük cerrahi müdahale 
Otopsi 
Kontrol edilen gıda maddeleri 
Kontrol edilen gıda satış 
yerleri 
Kontrol edilen meskenler 
Yeniden yapılan helalar 
Kontrol edilen sular 
Mevcut tüberkülozlu sayısı 
Mevcut frengili sayısı 
Mevcut lepralı sayısı 
Mevcut trahomlu sayısı 
Mevcut sıtmalı sayısı 

.22 267 
1 519 122 
253 529 

7 823 104 
194 013 

67 319 
84 774 
42 681 
2 759 
31 362 

117 709 
671 823 
26 699 
29 090 
22 772 
4 833 
1 894 

116 681 
3 102 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 822 — 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 17 ilde sosyalleştirmeden evvel ve sonraki 

Evvel Pers/Nufus Sonra Pens/Nüfus Artış 

Mütehassıs 110 4 "i 970 95 59 500 
Pratisyen '182 27 784 338 16 723 15 
Sağlık Memuru 436 11. 597 .1 (İI56 5 352 620 
Hem. Hem. Yar 'dımeısı 270 13 728 7f>6 7 379 49 
föbe 407 12 424 1 477 3 827 1 07 

Not : Personelde mütehassıs haricinde umumiyetle büyük bir artma vardır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 17 ilde sosyalleştirilmeden evvel ve sonraki yataklı k 

Tesisleı 

Yatak sayısı 
Yatakta/nüfus 
Hastanede 
Poliklinik 
Diğer tesisler 
Yatarak tedavi 
Mühim ameliyat 

Evvel 

85 

4 750 
1 022 

511 763 

84 775 
14 266 

Sonra 

80 

6 070 
931 

689 186 
1 388 040 

93 306 
20 70'8 

Artış Azalış 

Bâzı sağlık m 
.-.ağlık oeağı okl 
azalma gözükü 

1 120 

78 000 
1 388 040 

8 528 
6 442 

Not : Tatbikattan sonra gerek yatakta tedavi ve gerekse muayene ve tedavi sayılarında büyük artmala 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ek : 2 

Sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirildiği 17 ilde 1967 yılındaki aşı durumları 

Evvel Sonra Artış Azalış 

Boğmaca 
Difteri 
Tatamos 
Tifo 
Polio 
Çiçek 

55 910 619 734 
134 081 1 047 070 

26 498 1 341 099 
300 756 1 320 200 
288 678 640' 750' 

1 «56 130 1 544 983 

503 818 
'9T2 989 

1 314 601 
1 019 444 

3512 077 
311 147 

NOT : Aşılarda iller muhtelif senelerde tatbikata alındığı için buradaki rakamlar tatbi 
bir sene evvelkisi ile 1967 rakamlarıdır. 

Hastalık ihfoar ve vefiyatı 

ISosyalleştirmeden evvel (Sosyalleştirmeden sonr 

Boğmaca 
Difteri 
Tifo 
Kızamık 
Polio 

Musaib Vefat % Mhısalb Vefat 

1 255 22 1,7 6 333 57 
203 25 12 296 »23 

1 300 8(1 2,3 1 215 13 
1 738 50 2,8 20 '161 253 

•82 4 4,8 272 5 

NOT : Vefat sayısı artış gösteriyorsa da yüzde oranlarında büyük düşmeler vardır. 



Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlığı — 824 — 

Sıtma eradikasyonu faaliyetleri 

(Kontrol altındaki Muayene edilen (Bunlardan 
Yıh nüfus kan sayısı olanl 

1957 9 530 -832 906 943 5 536 
19518 8 905 310 1 283 534 11 213 
1959 9 881 sm 1 473 007 7 305 
1960 '16 483 208 1 075 657 3 092 
1961 !23 694 398 1 988 232 3 498 
1902 123 830 481 1 839 971 ı3 594 
1963 128 907 180 1 808 070 4 365 
1904 129 '552 958 1 851 921 5 084 
1965 130 1285 014 1 905 218 4 '587 
1966 (31 422 670 1 901 143 •3 793 
1907 Sİ 608 089 1 851 580 3 975 
1908 ••(!) !33 203 393 1 802 186 S '952 
1969 m mı 702. 1 830 625 Hakkâri 1 923 

Yok 

(1) Ekim sonu itibariyle. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 825 — 

Ek : 2 
Konsolidasyon ve hücum safhasında sıtma dununu 

1963 - 1969 

Kontrol 
Safha [Bölge altındaki Muayene Sıtmalı % kle niabeti 

Yılı (D adedi nüfus edilen kan sayısı 00 

1963 ıK 36 Öl 041 479 1 156 305 693 0,60 
H 21 7 865 707 651 765 3 668 5,62 

1964 K 36 21 200 047 1 197 520 223 0,18 
H 21 !8 352 906 654 401 4 859 7,42 

1965 K !36 21 685 ©65 1 243 193 172 0,14 
H 22 8 599 949 662 025 4 415 6,70 

1966 K 49 26 188 407 1 449 145 172 0,11 
H 9 5 234 263' 451 998 3 621 8,01 

1967 K 49 28 564 220 1 503 086 212 0,14 
H 9 3 043 869 348 500 3 763 10,70 

1968 K '53 3d 399 001 1 419 330 592 0,41 
H 5 1 804 392 382 856 2 360 6,16 

1969 \K 07 82 874 421' 1 669 380 1 275^ (xx) 0,07 
( + ) H 4 1 353 281 161 243 648 J 4,01 

(x ) Tesbit edilen müspetlerin ay içinde muayene edilen kanlara göre binde nİsbeti. 
(+) Ekim sonu itibariyle. 
(1 ) K = Konsolidasyon. 

H = Hücum. 
(xx) Hakkâri bölgesi rakamları hariç. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 833 

Türfkiyelde 1969 yılı Kasım layı sonuna kaıdar yapılan lalşılaima taitbilkata. 

Genel toplam 
Aşılar 1 2 3 Kapel (Doz olarak) 

'Çiçek 1 582 169 172 418 1 754 587 
ltPo!İİO 2 360 461 2 086 363 1 518 184 1 081 649 7 046 857 
B. D. T. 658 220 496 672 452 389 279 184 1 886 465 
D. T. T. 399 651 186 801 203 324 345 631 1 135 407 
Tifo (TiAB) 382 775 548 044 322 745 592 159 1 845 723 
(Kolera 45 970 51 867 — 41 854 139 691 
(Kızamık 3 941 — .— —• — • (Kız 
Tifo - TET 88 638 73 899 71 640 59 628 293 805 uygu 

dad 
Toplam : 14 106 476 deri 

dozd 



> 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Vienelmi savaş: 

Dispanser Muayene 
Yılı adı edilen 

1960 Bakanlık 67 342 663 
Demek 39 339 959 

Toplam 106 682 622 

1961 Bakanlık 71 491 223 
Dernek 40 359 250 

Toplam /İli 850 473 

1962 Bakanlık 72 666 982 
Dernek 42 552 980 

Toplam 114 1 219 962 

1963 Bakanlık 75 838 826 
Dernek 45 506 008 

Toplamı 120 1 344 834 

1964 Bakanlık 81 867 623 
Dernek 46 557 674 

Toplam 127 1 425 297 

— 829 — 

Bakanlık /ve ıdemek ıdiispaMsertofilniin 

PPD Eadyolojik Çekilen 
Tatbikatı muayene mikrofilm 

75 561 292 925 190 590 
24 268 365 812 125 237 

99 829 658 737 315 827 

133 871 387 165 292 213 
42 994 385 701 150 744 

176 865 772 866 442 957 

273 743 531 754 445 944 
87 915 580 097 319 786 

361 658 1 111 851 765 730 

201 498 619 039 532 146 
-64 714 483 389 253 614 

266 212 1 102 428 785 760 

406 566 737 953 638 619 
172 417 574 811 357 434 

578 983 1 312 764 996 053 

iyüara göm çalışmaları 

Lâboratuvar Bulunan 
muayeneleri hasta 

51 761 6 251 
41 705 2 521 

93 466 8 772 

67 642 10 898 
41 869 4 394 

109 511 15 292 

91 122 22 930 
61 413 9 245 

152 535 32 175 

100 962 33 650 
51 944 18 945 

152 906 52 595 

112 445 37 346 
53 768 • 10 353 

166 213 47 699 



T 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Dispanser . Muayene 
Yılı adı edilen 

1965 Bakanlık 87 893 674 
Demek 46 506 399 

Toplam 133 1 400 073 

1966 Bakanlık 92 989 230 
IDeraıek 55 511 334 

T o p l a t 147 1 500 564 

1967 Bakanlık 125 1 321 998 
Denmek 46 700 031 

Toplalm 171 2 022 029 

1968 Bakanlık 154 1 239 448 
Dernek 44 642 885 

Topfflatm 198 1 882 333 

1969 Bakanlık 170 1 140 543 
Dernek 44 663 610 

(x) Toplam 214 1 804 153 

PPD Radyolojik Çekilen 
Tatbikatı muayene (mikrofilm 

523 929 786 277 659 191 
116 442 525 962 313 460 

640 371 1 312 239 972 601 

447 760 883 133 732 737 
153 782 513 863 310 264 

601 542 1 396 996 1 043 001 

660 121 1 083 425 872 572 
215 657 654 320 439 966 

875 778 1 737 745 1 312 538 

•567 756 1 021 176 778 754 
245 171 592 144 416 390 

812 927 1 613 320 1 195 144 

379 365 882 710 620 984 
123 699 591 528 405 639 

503 064 1 474 238 1 026 623 

Lâboratuvar Bulunan 
muayeneleri kasta 

117 176 40 3 
61 872 13 4 

179 048 53 8 

160 580 39 9 
78 682 16 3 

239 262 56 2 

182 784 44 0 
58 353 10 8 

241 137 54 8 

208 445 46 5 
67 626 9 3 

276 071 55 8 

260 488 42 7 
82 079 12 46 

342 567 55 19 

(x) Rakamlar geçicidir. 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 831 

Şehir içi gezici tüberkülin ve BCG- ekipleri faaliyeti 
Yıllara göre çalışan iller : 
1960 Ankara 
1961 Ankara - Bursa - Giresun - İzmir - Samsun 
1962 Ankara - Bursa - Balıkesir - Çorum - Denizli - İsparta - izmir - Kütahya - Ordu - Samsun - Adana - Tok 
1963 Ankara - Antalya - Balıkesir - Bursa - Burdur - Çorum - Denizli - Diyarbakır - Erzincan - Erzurum -

İzmir - Kocaeli - Kars - Kütahya - Tokat - Trabzon - Sakarya - Samsun - Seyhan - Malatya 
1964 Ankara - Antalya - Balıkesir - Bolu - Bu'.dur - Çankırı - Diyarbakır - Elâzığ - Gaziantep - İzmir Kocael 

Mardin - Sakarya - Adana - Sivas - Trabzon - Uri'a 
1965 Ankara - Antalya - Balıkesir - Bolu - Gaziantep - İzmir - Kocaeli - Konya - Malatya - Mardin Sakarya 
1966 Ankara - Antalya - Balıkesir - Bursa - Konya - Kütahya - Malatya - Mardin - Sakarya - Sivas - Trabzon 
1967 Adana - Ankara - Antalya - Bursa - İzmir - Mardin - Bize - Sakarya - Sivas - Trabzon - Balıkesir - Bur 

tep - Kayseri - Maraş - İçel 
1968 Adana - Ankara - Antalya - Bursa - İzmir - Mardin - Bize - Sakarya r Sivas - Trabzon - 'Balıkesir - Bur 

tep - Kayseri - Maraş - İçel - Uşak - İsparta 
1969 Ankara - Antalya - Adana - Bursa - İzmir - Trabzon - Hatay - 'Eskişehir - İsparta 

Çalışma T es. edilen Tüberkülin Test Çekit en i La 
yıl ve ay nüfus test 

11 

i 

558 

Kontrolü Müsbet 

6 342 

Menfi Aşı 'Mikrol m m sa 

i 960 12 50.1 

test 

11 

i 

558 9 835 

Müsbet 

6 342 3 493 >> 484 •> 508 

sa 

1961 101 745 96 344 91 333 71 558 19 775 19 522 48 775 
'4962 413 685 394 512 378 104 3.05 157 72 947 68 740 221 813 
1963 448 194 448 838 425 362 314 925 109 437 105 990 254 879 
1964 (510 564 547 .834 519 083 364 635 154 448 150 482 303 066 
1965 359 347 328 186 313 486 226 490 86 996 81 970 180 394 3 
1966 451 978 408 707 .388 646 279 368 109 278 103 753 251 192 
1967 534 015 469 993 437 9.80 335 238 102 742 100 163 350 929 4 
1968 217 299 185 761 175 350 140 334 35 016 33 046 115 161 
1969 (*) 327 145 257 219 246 234 201 096 45 138 27 440 169 807 2 

3 476 473 3 148 952 2 985 413 2 245 143 739 240 694 590 1 899 524 37 

(*) 1969 yılı rakamları geçicidir. 



33 — Sağlık ve iSbsyai Yardım Bakanlığı — 832 — 

Verem Savası 

Bölge tüberküloz lâboratuvarlan çalınması 

1964 - 1069 

Yi İT Lâboratuvar adedi Materyal Direkt Teksif Kültür 

1964 9 Adeti Labora tuar 25 584 — 25 583 25 583 
4965 44 » » 38 10.1 27 240 37 780 37 749 
1900 18 » »' 07 744 48 047 05 200 59 099 
1907 20 » » 84 044 58 001 79 850 74 293 
1908 24 » » 12(5 484 59 271 122 500 121 382 
1909 21 » » 147 090 85 210 .1.42 253 430 102 

Genel toplanı 489 019 278 435 473 172 454 208 

Not: 1969 yılı rakamlart geçicidir. 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 833 — 

Gezici röntgen verem ekipleri çalışmaları 

(Şehir, köy, organize (topluluk) 

Çalışına Tesbiit edilen Tüberkülin Test Çekib en B 
yılı niüfus (testi kontrolü Müspeft MıeorBi B C G ;aşısı mikrofilim 

1960 8 346 7 614 7 065 5 766 1 299 1 260 5 691 
1961 47 845 44 691 40 787 32 148 8 639 8 452 37 983 
1962 91 704 87 438 78 162 58 671 19 491 19 137 80 961 
1963 90 357 85 348 81 067 54 973 26 094 25 589 66 348 
1964 452 540 431 387 416 194 283 365 132 829 128 422 359 898 
1965 707 924 667 361 436 305 428 988 207 317 199 581 583 983 
1966 1 210 449 1 127 850 1 079 635 848 187 231 448 2-26 472 1 002 463 
1967 1 220 986 1 125 868 1 077 081 860 587 216 494 212 663 1 008 582 
1968 1 670 944 1 544 907 1 486 994 1 202 272 284 722 278 097 1 392 410 
1969 (*) 1 841 172 1 705 492 1 659 395 1 369 105 290 290 216 379 1 524 944 

7 342 267 6 827 956 6 562 685 5 144 062 1 418 623 1 316 052 6 063 263 

(*) 1969 yılı rakamları geçicidir, 

Yıllara göre çalışılan il ve ilçeler : 
1960 Ankara (Merlkez) 
1961 Ankara (Merkez), İstanbul (Zeytinburnu) 
1962 Anlkara (Merkez), İstanbul (Yalova - Zeytinburnu), İzmir (Merlkez) 
1963 Ankara (Kırılkkale), İstanbul (Yalova - Zeytinburnu), Muş (Merkez) 
1964 Ankara (Kırıkkale - Keskin), Adana (Merkez), Ağrı (Merkez), Balıkesir (Merkez), Bilecik (Merkez), Bur 

kez), İstanbul (Silivri), Gaziosmanpaşa, Şişli - Gülitepe - Kartal, İzımir (Merkez), Kocaeli (Merkez), Samsun (Mer 

1965 Anlkara (Keskin, Çubuk, Delice, Sulakyurt - Polatlı), Adana (Merkez - Karaitaş, Ceyhan - Kadirli), A 
Balıkesir (Merkez, Bandırma, Erdek, Manyas), Bingöl (Merkez), Bolu (Düzce), Bursa (Merkez), Diyarbakır (Mer 
Beykoz, Gaziosmanpaşa, Şişlli, Gültepe), İzmir (Merkez, Torbalı), Kırşehir (Merkez), Kocaeli (Merkez - Gölcük, Kar 
la (Merkez), Nevşehir (Merkez), Ordu (Ünye), Salkarya (Hendek), Samsun (Merkez, Bafra, Vezirköprü), Trabzon 
(Merkez) 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 834 — 

1966 Ankara (Merkez, Elmadağ, Polatlı), Adana (Ceyhan, Kadirli, Osmaniye), Aydın (Söke), Balıkesir 
(Merkez, Karacabey), Çanakkale (Gelibolu), Edirne (Merkez, Havza, Meriç, Lalapaşa, Uzuköprü, Keşan), 
tih, Balat, Şişli, Çağlayan, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Halıcıoğlu, Eminönü, Unkapı, Sarıyer, Istinye). İzimi r (M 
baeski, Demirköy, Keşirlik, Lüleburgaz, Pınarhisar), Kırşehir (Merkez), Kocaeli (Merkez, Karamürsel!, G 
kez, Ürgüp), Samsun (Bafra), Trabzon (Merkez, Akçaabat, Vakfıkebir), Tekirdağ (Merkez, Malkara, Çer 
ray, Şarköy) 

1967 Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen), Bilecik (Merkez, Gölpazarı, Osmaniye), Bursa (İn 
Gelibolu, Eceabat), Edirne (Merkez, Enez, İpsala, Havza, Uzunköprü, Keşan), İstanbul (Bakırköy, Bey 
Halıcıoğlu, Eminönü, Unkapanı, Kadıköy, Sarıyer, tstinye, Üsküdar), İzmir (Menemen, Ödemiş, Tire), 
Babaeski, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize), Manisa (Turgutlu), Sakarya (Merkez, Akyazı, K 
Muratlı, Hayrabolu, Saray), Van (Merkez), Zonguldak (Karabük). 

1968 Adana (Merkez, Karaisalı, Pozantı), Ankara (Altındağ, Şereflikoçhisar), Balıkesir (Ayvalık, Bu 
surluk), Bilecik (Merkez, Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt), Bursa (Merkez, İnegöl, Keleş, Mustaf 
nakkale (Merkez, Ezine), Denizli (Merkez, Sarayköy), Aydın (Merkez), İstanbul (Şile, Üsküdar, Karta 
Çeşme, Karaburun, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Urla), Kırşehir (Kaman), Manisa 
(Milas), Sakarya (Merkez, Akyazı, Hendek, Karasu), Urfa (Siverek), Zonguldak (Karabük). 

1969 Adana (Merkez, Ceyhan, Karaisalı, Yumurtalık), Afyon (Merkez, İhsaniye), Ankara (Merkez, 
mana, Kızılcahamam, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle), Aydın (Merkez, Çine, Kuşadası, Söke), Bal 
Bilecik (Pazaryeri), Bolu (Düzce, Yığılca), Bursa (Merkez, Gemlik, Mudanya, Orhaneli, Orhangazi), Ça 
caada, Ezine, İmroz, Lapseki), Denizli (Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy), Elâzığ (Merkez), Gazian 
Eğridir, Keçiborlu, Senirkent, Uluborlu), İstanbul (Adalar, Kartal), İzmir (Bayındır, Bergama, Dikil 
şehir (Kaman), Kocaeli (Gebze, Kandıra), Konya (Merkez), Manisa (Merkez, Akhisar, Salihli, Saruhanlı 
(Merkez, Geyve, Karasu, Sapanca), Trabzon (Merkez, Akçaabat, Vakfıkebir). 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 835 — 

Verem ıSavaşı yataklı tedavi kurumlarının çalışmaları 

1965 - 1969 

Tedavi Kdileıı Bakteriyolojik Muayene!er 
Çalışma Müessese Yatak Ameliyat Radyolojik -

yılı Adedi Adedi Yatakta Ayakta edilen muayeneler Direkt Teksif Kültü 
Ted. Ad. Ted. Ad. Toplanı hasta sayısı Mua. Ad. Mua. Ad. Mua. A 

1965 31 6 815 35 636 21 657 57 293 1 124 81 813 55 523 25 669 11 8 
1966 31 6 925 38 047 27 160 65 207 879 91 500 37 925 22 170 13 1 
1967 34 7 235 35 474 32 725 68 199 1 .150 100 632 40 963 26 131 17 0 
1968 3,4 7 285 36 388 25 982 (52 370 1 183 100 776 52 166 35 763 27 4 
1969 35 7 500 52 671 40 175 92 846 888 116 732 58 620 4L 381 37 1 

Cenel Toplam 198 216 147 699 345 915 5 224 500 453 245 197 153 114 106 6 

Not : 1969 yılına ait rakamlar geçicidir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 837 — 

Türkiye'de 1965 - 1966 - 1967 - 1968 ve 1969 (8 . 12 . 1969 tarihine kadar) yülannda ih 
yapılan bulaşıcı hastalıkların vaka ve ölümleri 

1965 1966 1967 1968 196 

Hastalıklar Vaka ölüım Vaka ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka 

Tifo 4 019 120 4 878 127 3 354 105 2 982 84 1 771 
P. Tifo 258 6 298 11 533 14 554 4 534 
Ansafalit 2 1 5 1 7 1 12 1 8 
Brüselloz 69 — 62 — 71 — • 63 — 38 
Dizanteri 175 — • 481 1 539 —. 529 4 651 
Difteri 3 025 303 2 223 169 1 834 166 1 696 136 920 
Boğmaca 8 820 48 14 697 129 12 984 86 10 998 41 7 876 
Kızıl 1 600 4 1 642 5 1 397 4 2 092 2 2 131 
Kızamık 52 617 958 50 614 371 42 906 414 38 266 274 55 791 
Menenjit 301 26 412 19 268 29 388 41 280 
Şarbon 1 074 13 1 408 8 1 159 4 794 15 780 
Pölio 629 14 1 975 98 814 27 2 026 92 341 
Enf. Hepatit 3 141 27 4 584 27 3 766 35 5 796 32 6 009 
Kuduz 25 25 45 45 63 63 50 50 36 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Türkiye'de gıdalarla ait toaJkteriyolojiJk tahlillerin icmali 

(1969 yılı 10 aylık) 

R. S. M. H. E. de yapılan tahliller 
Veteriner gıda lâboratuvarlarında yapılan tahliller 
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan tahliller 
İstanbul Şehir Belediyesi H. E. yapılan tahliller 
Ankara Halk Sağlığı Lâib. yapılan tahliller 

Genel toplam 

Tahlillerin 

'toplamı 

8 750 

1 514 
6 958 

566 
17 788 

Normal 

5 456 

715 
5 998 

331 

12 500 

Sağ. zararlı 
(Kontaımine) 

3 294 

799 
960 
235 

6 2'! 

/o 

Türkiye'de igidalıara ait kimyasal tahlillerin icmali 

(1969 yılı 10 aylık) 

Tabiiler 
topl'aım 

E. S. M. H. E. de yapılan tahliller 4 934 
Veteriner gıda lâboratuvarlarında yapılan tahliller 25 749 
Adana Hıfzussılhha Enstitüsünde yapılan tahliller 341 
İstanbul Şehir Belediyesi H. E. yapılan tahliller 7 121 
Ankara Halk Sağlığı Lâ'b. yapılan tahliller 66 

Nonmialİ Tak. - Tıah. Sağ. Zar. 

Genel toplam 38 211 

2 499 
14 948 

218 
6 468 

161 

24 194 

1 178 
1 900 

75 
653 
1 

1 257 
8 901 

48 

3 807 10 210 

% 

% n 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 839 — 

Türkiye'de gıdalara ait İkimyasial ve bakteriyolojik tahlillerin icmali 

(1969 yılı 10 aylık) 

R. S. M. H. E. yapılan gıda ınıaddelıerinin tahlilleri 
Veteriner gıda lâboratu varlarında yapılan tahliller 
Adana Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan tahliller 
İstanbul Şehir Belediyesi H. E. yapılan tahliller 
Ankara Halk Sağlığı Lâb. yapılan tahliller 

Genel toplanı 55 999 36 694 

Son 
% olarak d 

Tahlillerin bağlığa 
toplamı Normal. zar anlı % normal 

13 684 7 955 5 729 -, 58.1 
25 749 14 948 10 801 '58.1 
1 855 933 922 50 

14 079 12 466 1 613 88.6 
632 392 240 60 

19 305 67.4 

Türkiye'de sulara ait Ibalkteriyolojik talhlîllerin icmali 

(1969 yılı 10 aylık) 

R. S. M. H. E. de yapılan tahliller 
Veteriner gıda lâboratuvarlarmda yapılan tahlille 

•Adana Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan tahliller 
İstanibul Şehir Belediyesi H. E. yapılan tahliller 
Ankara Halk Sağlığı Lâb. yapılan tahliller 

Tahlililerin 
toplamı 

8 213 

1 495 
7 003 

342 

Normal. 

5 122 

699 
6 079 

159 

Sağlığa 
zararlı 

3 091 

796 
924 
183 

So 
% olarak d 

% normal 

62.4 

46.7 
86.9 
49.4 

Genel toplam 17 053 12 059 4 994 71 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 840 — 

23 Frengi - Lepra - ıSavaş başkanlıkları, 7 Frengi Savaş Müşavirliği, 30 Frengi S 
bipliği, 19 deri ve tenasül hastalıkları dispanseri, 11 Cüzam savaş dispanserlerinde 

1969 yılının Ekim sonuna kadar olan çalışmalar 

H rengi ve Zııhrevı hasta l ı ki a r çalışma ıları : 

Mevcut Devren g •elen Mevcut Mu 
Yi l.ı Frengi l i Yeni tesbit Yekûn 'Kaydı silinen Frengi ili 

1965 27 113 689 27 802 3 967 23 835 
1966 23 835 596 24 431 1 875 22 556 
1967 22 556 691 23 247 3 440 19 807 
1968 19 807 548 20 355 2 982 17 373 
1969 17 373 350 17 731 1 80!) 16 067 

Lepra e alışmaları 

1965 o o 439 451 3 890 680 3 210 
1966 o o 210 289 3 499 205 3 294 
1967 3 294 278 3 572 143 3 429 
1968 o o 429 374 3 803 22 3 781 
1969 3 781 98 3 789 35 3 846 

Not : 1969 rakamları Ekim 1969 sonuna kadardır. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 841 — 

Gelişmiş ve az gelişmiş bâzı ülkelerde bulaşıcı hastalık durumu 
(1963) C - Vaka say 

Tüberküloz Acute 
Akciğer Diğer Syphilis Difteri 'Boğmaca Plyo Kızamık 

Bir. Arap Cum. C 2 680 332 1 604 936 179 5 429 
D 2 200 276 352 22 67 1 225 

Bir. Amerika D. C . 4 9 203 4 839 22 251 314 17 135 449 385 156 
D 8 608 703 45 115 41 364 

İran C 16 883 — — — — — — 
Irak C 14 701 — 146 1 191 23 095 204 31 159 

D 187 — 119 39 o o 98 
Suniye C 2 938 935 6 320 503 22 482 

D 127 10 88 8 6 270 
Bulgaristan C 8 837 3 387 299 70 9 685 5 41 715 

D 1 172 149 3 57 2 61 
Fransa C 30 104 1 754 4 749 544 5 234 773 14 624 

D 7 866 878 28 219 77 126 
Yunanistan C — — 2 607 1 405 8 276 427 7 577 

D 1 120 79 32 56 18 25 
İtalya C 9 515 — 6 605 2 895 16 715 2 830 82 567 

D 6 802 648 119 107 246 270 
Romanya C 31 444 7 888 1 130 76 60 481 28 122 374 

D 4 861 540 11 148 6 254 
İsveç 0 

D 
2 450 
396 

1 083 
47 

312 — — — -— 

İngiltere C 16 348 2 589 3 881 33 54 737 51 601 255 
D 2 609 351 2 36 3 127 

Yugoslavya C 176 844 (*) 182 254 (•) 6 761 (*) 1 270 12 210 28 65 129 
D 6 099 542 59 215 9 1 680 

Türkiye C 57 133 5 127 1 075 3 575 8 489 954 18 597 
D o O 515 754 362 40 32 167 

(*) Eski ve yeni bütün vakalar 
Kaynak : World Health Statistics Annual 1963 Volume II. 
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33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Yıllar 1960 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 26 
Ana ve Çocuk Sağlığı Şubesi 19 
Ana ve çocuk sağlığı köy istasyonu 257 
Ana muayenesi 128 698 
Çocuk muayenesi (0-6 yaş) 230 341 
Lâboratuvar muayenesi 29 876 
Ev ziyareti 64 292 
Aşı ve serum 112 865 
Gebelik hijyeni 13 488 
Çocuk hijyeni 22 924 
Süt ve mama gösıterisi 13 154 
Süttozundan faydalanan 149 398 
A - D vitamininden faydalanan 347 841 
Nebata yağdan faydalanan — 

— 843 — 

Ana ve çocuk sağlığı faaliyetleri 

(1960 - 1969) 

1961 1962 1963 1964 19 

36 38 38 39 
34 40 45 45 
357 461 461 461 

206 257 333 312 420 112 152 298 141 
529 245 475 460 602 117 482 735 357 
89 586 67) 522 92 016 108 619 140 
145 632 136 258 151 201 172 936 195 
162 431 167 603 202 062 301 836 895 
44 581 74 581 74 747 61 468 79 
83 910 49 409 61 121 146 486 171 
25 074 25 345 36 040 68' 577 112 
626 999 520 728 620 222 289 925 161 
109 263 116 202 122 038 126 011 102 

— — —, .—.. 2 

65 1966 

39 39 
41 42 
547 567 
495 167 903 
799 462 461 
619 160 405 
284 245 965 
942 526 807 
146 105 854 
528 278 548 
324 140 315 
032 '228 339 
301 38 482 
000 104 555 

Not : 1969 yılı çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar olup, 2 A.Ç.S. merkez ve 6 şubeden çizelge gelmediği için dâhil 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 844 — 

Gelişmiş ve az gelişmiş bâzı ülkelerde bebek ölüm hızlar: 

(1962 - 1965) 
Bebek 

ölüm hızı 
Ülke % 0 

Bir. Arap Oumh. 1963 118,6 
Bir. Amerika I). 23,4 
Hindistan 1958 - 1959 145,9 
Kayıt tutulan yerler 1964 72,8 
l'ırıaık 1965 23,7 
Suriye 1964 37,8 
Pakistan 1963 145,6 
Bul garistan 32,2 
Fransa 21„7 
Yunanistan 33,7 
İtalya 35,6 
Romanya 46,5 
İsveç 1965 13,3 
İngiltere 19,6 
Rusya 26,5 
Yugoslavya 1965 71,5 
Türkiye 165,0 

Kaynak : DemograpMc Yearbook 1966 
Not : Türkiye nüfus araştırmasında bulunan rakam, 1967 - 1968 devresi için % 153 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 845 — 

1. 
2 . 
•> 
o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

1. 
2. 
o 

4. 
5. 
6. 

1969 yılında yurdumuzda toplanan kongreler 

1. Ulusal kongre ve seminerler 

Kongre konusu 

Guatr Simpozyumu 
I - Millî hastane (idareciliği semineri 
II - Millî Rehabilitasyan (kongresi 
I -ı Sosyalleştirme Genel Kurul toplantısı 
XXII - Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Genel Kurul Toplantısı 
IX - Türk Tüberküloz kongresi 
Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi 
XVI. - Türk Cerrahi Kongresi 
X. - Türk Oto - Rino - Larengoloji Kongresi 
V. - MılHî Nöro - Psikiyatri Kongresi 
V. -i Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 
XI. - Millî Pediatri. Kongeresi 
I. - Ulusal Lymphomıalar Simpozyumu 
Türk Hemşireler Derneği Kongresi 

II. - Uluslararası kongre ve seminerler 

XXI. - Uluslararası Kızılhaç Kongresi 
V. - Asya Pasifik Hematoloji » 
Uluslararası Eleıktrore tinografi simpozyumu 
Avrupa Akıl Sağlığı Lıiği Kongresi 
VI. - Uluslararası Jinekoloji Semineri 
Uluslararası Sıtma Eradikasyonu Toplantısı 

Toplantı 
yeri 

İstanbul 24 
Ankara 2 
İstanbul 2 
Ankara 1 
İstanbul 2 
İstanbul 2 
İstanbul 2 
İstanbul 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
İzmir 
İzmir 1 
Ankara 1 
Eskişehir 2 

İstanbul 2 
İstanbul 
İstanbul 1 
İstanbul 1 
Ankara 1 
Ankara 

Ulusal ve Uluslararası kongre ve seminerlere ait rapor ve tutanakların baskısı, ağırlama ve sair masrafları için 
nek tahsis edilip ve bâzı kongrelere ayrıca kâğıt yardımı yapılmıştır. 

Ayrıca, geçen yıl toplanan ulusal ve uluslararası bâzı kongre ve seminerlere ait tutanakların baskısı için de bu 
rilirmiş tir. 



33 — Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığı — 846 — 

Sağlık müzelerini ziyaret edenler 

1969 Takvim yılı (9 aylık) 

Seyirci 
İller sayısı 

Ankara Sa ğlık Müzesi 
^ydm » » 
Bursa » » 
Hrzuranı » »"' 
Gaziantep » » 
Giresun » » 
Gümıüşanel » » 
İstanbul » » 
İzmir » » 
Konya » » 
Trabzon, » » 
Manisa » » 
Mallatya » » 

130 46C 
15 1»24 
6 54G 
r.t 803 

93 595 
5 542 
(i 177 

53 122 
129 356 
10 730 
25 971 
43 828 

2 993 

521 053 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 847 — 

Ek — 49 

Bastırılan afiş sayısı 

1969 takvim1 yılı (9 aylık) 

İsmi B'aökı sayısı 

Kuduz 50 000 
Çocuk felci 50 000 
Her evi» 'bir hela 50 000 

Topla m '150 000 

Bastırılan ıbroşür sayısı 

İsmi Basikı sayısı 

Karasinek ile mücadele 25 000 
Temizlik 25 000 
Tarım mücadelesiriide ilâç ile zehirlenme 50 000 
Sılhhi ve temiz süt 50 000 
Bulaşıcı sarılık 50 000 
Ller eve (bir hela 50 000 
iik yardım 75 000 
Kuduz 30 000 
Çocuk felci 30 000 
Seak memleketlerde seyahat e derilere 
öğütller 40 000 

Toplam 425 000 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 849 — 

Ek : 51 

1969 yılının ilk 11 ayında Refilk 'Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha EnStitüsiMle üretilen iaşı, serum imik-

tarlan ve yapılan kontrol ve analizler 

Aşılar 

Cinsi Üretimi 

Difteri - tifo - tetan'oz 2 444 000 cc. 
Difteri - 'boğimaca - tetanoz 1 225 750 cc. 
'Tifo - tetanoz 1 470 48Ö cc 
Tifo 2 835 000 cc. 
Tetamoz 89 000 cc. 
BÖG (Deri içi) 473 990 cc. 
Çiçek (öliserinli) 3 619 700 Doz. 
Çiçek (Kuru) 355 425 Doz, 
Ku'duz 1 828 850 cc 
İrif İneniz a 

Serumlar 

12 000 cc. 

Cinsi Üretimi 

Tetanıaz 1 451 050 cc 
Tetanoz (Pürifiye - Konsantre) 30 75Ö cc. 
Difteri 256 400 cc 
Difteri (Pnrifiye - Konsantre) 43 015 cc 
Gazlı Gangren 346 650 cc 
Şaribon 275 000 c c 
Akrep 70 300 cc 
Kııduz 25 240 c c 
Normal serum 138 050 cc 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 850 — 

Kontrol ve analiz işleri 

Cimsi Aded 

(Bakteriyolojik - Serolojik ve Hemato
lojik 87 941 
Vürolıojik 16 877 
l^armakolojîk 9 595 
Kimyasal 15 303 
İlâç Kontrol 2 571 
Biyolojik Kontrol 2 558 

Enstitü aşı istasyonunda 1969 senesinin ilk 11 ayında 40 180 kişiye muhtelif aşılar uygulanmıştır. 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde 1965 - 19G9 yıllarında bakteriyol 
yapılan içme - kullanma sularına ait neticeler 

Seneler 1965 1966 1967 1968 

5 923 11 081 7 056 7 
2 687 5 589 3 313 3 
3 236 5 492 3 743 3 

% 45,3 % 55,4 % 46,9 % 4 

Genel numune adedi 
Coliform bakteri müspet olanlar 
Coliform bakteri menfi olanlar 
Kontaminasyon yüzdesi 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde bakteriyolojik kontrol yapılan me 
neticeler 

Seneler 1965 1966 1967 1968 

Genel toplam 
Coliform bakteri müspet olanlar 
Coliform bakteri menfi' olanlar 
Kontaminasyon yüzdesi 

125 123 277 
29 43 107 
96 80 170 

% 27,7 %53,7 % 38,6 .% 3 

Not : 1969 yılına ait rakamlar 11 aylıktır. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 851 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Tesisin adı 

Devlet hastaneleri 
Numune hastaneleri 
Göğüs hastalıkları hastaneleri 
Sanatoryumlar 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi 
Gocuk hastaneleri 
Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitüsü ve 
Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi 
Akıl ve sinir hastalıkları hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
İlk Yardım Hastanesi 
Göğüs Cerrahi Merkezi 
Kemik Hastalıkları Hastanesi 
Cüzzam Hastanesi 
Onkoloji Hastanesi 
Trahom Hastanesi 
Kuduz Hastanesi 
Çocuk Tüberkülozu Hastanesi 
Sağlık Merkezleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı toplamı 
1969 Durumu 

Artış 
Toplam tesis ve yatak sayısı (Türkiye) 

(*) 11 adedi yataksızdır. 

i yataklı tedavi tesisleri 
Ek : 5 

Adedi Yatak sayısı 

167 20 196 
7 3 400 
31 5 515 
3 1 810 
23 2 760 
1 200 
L-i 720 

1 100 
3 4 900 
1 250 
1 160 
1 160 
4 1 225 
1 265 
1 150 
5 150 
1 50 
1 150 

293 (*) 3 709 
547 45 870 
529 — 43 955 

18 1 915 
766 84 658 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 852 

Ek : 54 

Diğer kuruluşlardaki yataklı tedavi tesisleri 

Hastane Yatak 
Kuramımı adı adedi sayısı 

Sosyal Sigortalar Kurumu 49 9 19 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 21 2 20 
Belediyeler 8 2 22 
Üniversiteler 10 4 97 
Diğer bakanlıklar v 3 71 
Özel sektör 86 4 47 
Millî Savunma Bakanlığı 

Toplam 

42 15 00 

Toplam 219 38 78 
1909 durumu — 194 -— 34 57 

Artış 25 4 21 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 853 — 

Ek : 
Tedavi kurumları kurum gelişme çizelgesi 

Muhtelif Doğum \ıe Çocuk 
hastaneler Baikraııevleri Sağlık mu&rikezleııi Toplam 

Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Ya 
Yıllar adedi sayısı adedi sayısı adedi sayısı adedi say 

1935 12 3 345 9 215 1 10 23 
1940 14 3 880 10 265 1 10 26 
1945 19 4 480 14 345 8 80 45 
1950 39 7 429 13 1 038 22 220 86 1 
1955 90 13 695 17 1 623 181 2 060 313 2 
1960 101 20 171 20 2 095 281 3 940 433 3 
1961 121 21 606 21 2 175 291 3 667 464 3 
.10G2 125 22 810 oo 2 275 297 o 902 475 3 
1963 128 24 160 25 2 475 298 o 918 485 3 
1964 128 24 160 25 2 475 308 3 •968 497 3 
1965 140 24 670 25 2 475 285 4 308 486 3 
1966 209 34 655 24 2 515 256 3 468 489 4 
1967 218 36 200 23 2 520 270 3 394 511 4 
1968 222 37 486 24 2 795 283 3 674 529 4 
1969 230 39 201 24 2 960 293 o O 709 547 4 

NOT : 1966 yılından evvelki hastaneler sadece Devlet hastaneleri sayışım gösterir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 857 — 

Tedavi kurumlannda poliklinik muayeneleri ve yatarak tedavi gfören hasta sayısı 

(1950 - 1969) 

Doğum ve çocuk 
Devlet (hastaneleri Verem hastaneleri (bakım evleri 

Yatarak Yatarak Yatarak Sağlık merkezleri 

Yıllar Poliklinik Tedavi Poliklinik Tedavi Poliklinik Tedavi Poliklinik Tedavi P 

1950 642 009 103 682 43 580 12 784 131 464 21 '285 76 559 '758 
19151 '780 '786 133 095 36 '270 13 1524 131 957 28 349 97 006 5 717 1 
1952 986 007 154 042 39 702 110 396 167 836 82 889 169 589 11 2(43 
1953 1 014 u217 155 476 92 013 123 622 155 435 88 332 293 288 ' 122 408 1 
1954 1 976 9139 805 5.34 72 703 81 242 2512 972 50 471 585 942 41 147 2 
1955 1 '814 397 '285 404 74 075 32 1323 509 489 47 705 766 730 50 522 
.1.95-6 '2 219 011 '327 834 74 İCM 87 056 179 608 48 851 1 099 689 68 948 
1957 '2 446 046 '381 891 113 440 47 071' '1185 1262 65 534 1 145 933 88 '309-
1958 2 '508 13(27 395 488 104 '341 61 786 i9iı 001 66 127 1 171 910 92 701 
1959 2 '534 079 895 721 96 604 53 1802 195 621 77 428 1 033 374 99 004 3 
1960 '2 '726 1815 445 808 87 070 52 674 '253 489 87 396 1 109 597 110 480 
1961 8 190 583 476 885 79 466 149 198 1245 120 86 768 1 055 452 100 931 
1902 3 085 '792 502 092 110 137 52 098 '260 1311 85 548 1 O70 3'91 113 1216 4 
1903 '3 15913 182 514 040 87 743 51 349 '289 039 87 418 1 005 416 1 187 017 
1964 '3 848 199 545 3Ö2 83 888 !5'5 '941 341 435 105 178 1 052'227 117 052 
1965 3 995 849 724 058 76 107 56 1802 360 479 116 19'0 1 042 430 108 821 
1906 4 1287 097 1544 762 85 770 50 949 429 188 118 512 1 049 809 107 41(2 
1967 5 1209 603 632 824 84 5312 50 566 (348 '172 120 403 989 745 100 089 
1908 i(*) 4 '810 839 702 183 82 090 50 377 862 059 1(25 882 1 101 985 100 873 
1969 8 '783 842 '584 681 70 458 45 848 201 135 85 044 874 801 84 899 

(*) 1969 yılı rakamları 9 aylıktır. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 858 — 

Gelişmiş ve az gelişmiş toâzı ülkelerde yatak durumu (1964) 

Topla/m Reismî 
Öz&l 

Kâr leffcniiyeın Kâr eden 
Hemşire 
yatalk 

Birleşik Arap Cuımhuriyeti 
Hindistan (1962) 
İran 
Irak 
Suriye 
Bulgaristan 
Fransa (1963/1964) 
Yunanistan 
İtalya 
Romanya 
İsveç 
İngiltere 
Yugoslavya 
Rusya 
Türkiye (1969 yılı) 

.60 792 52 270 
201 691 
26 599 15 174 6 379 
14 779 14 265 
5 887 4 487 30 

56 883 
507 562 
48 363 23 754 7 174 
493 564 408 702 
141 417 
112 384 
410 232 
105 676 
132 800 
84 713 80 236 4 477 

8 522 

514 
5 046 

1 370 

17 435 
84 861 

(*) Hemşire yardımcıları dâhil 
Kaynak: World Health Statistics Annual 1964 volume III. 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 859 — 

Genel hastanelerde balam maliyeti (1961) 

Total yatak g [•ününe Genel hastane Ortalama Günlük 
göre { şenel hastane- lerde her ya- kalış Ortal; ima gelire gö 
1er de '. yatak g ;ünü tak gününün süresi kahı talama y 

yüzdesi maliyeti (gün) maliy eti günü yüz 

İsrail (Gl - 62) 52.5 I L 34.8 10.1 I L 350 
ChiLe (59) 70.6 E'sc 5.2 — Esc — • 

Kanada 50.7 C $ 20.9 12.1 C $ 253 
U S A (6.1 - 62) 47.3 US $ 35.5 8.7 US $ 308 
İsveç —• Kz 78.8 14.0 Kz 1100 
Holanda — Ft — — Ft — 
Yugoslavya 60.6 Din 2590 14.3 Din i 37000 
Fransa — FFz — • — FFz — • 

İngiltere (61 - 62) 31.6 L 4.2 — L — • 

Seylân (57 - 58) 73.7 Rp 7.1 — Rp — • 

Polonya 56.0 Zl 103.1 — Zl — 
Çekoslovakya 62.0 Cz 72.0 14.8 Cz 1066 
Türkiye (1969) 66.0 Tl. 32.0 7.0 Tl. 224 

Kaynak : An International Study of Health Expcnditura; Brian Ab el - Smith Medical Çare : 3.1 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 860 

(Jekoslavakya 
D anim arka 
Finlandiya 
İsrail 
İtalya 
Portekiz 
Ü. S. A. 
İngiltere 
İskoçya 
Rusya 
Yugoslavya 

Hastanelerde yatak - (hasta münaseibeti 

Bütün hastanelerde 

^fhher 
'"•'j ' .İ 

1 000 nüfusta Ortalama 
Yaltak - 'Nüfus yatanlar kalış1 nüresi D 

960-12.22 185.37 20.42 
59- 9.06 119.55 25.29 
61- 9.94 110.01 27.73 
60- 5.92 122.32 16.56 
59- 8.97 85.06 29.68 
60- 5.41 48.82 30.98 
60. 9.21 139.06 20.46 
60- 9.02 90.23 •'il .22 
60-11.40 1.1.2.75 30.65 
60- 8.19 196.76 — 
53- 4.50 71.09 19.37 

Genel hastane!rde 

(Jekoslavakya 
Danimarka. 
Finlandiya 
İsrail 
İtalya 
Portekiz 
U. S. A. 
Rusya 
Yugoslavya 
Türkiye (1969) 

7.64 156.60 
5.79 112.66 
4.26 104.42 
3.05 103.22 
4.81 74.15 
3.26 42.33 
4.15 132.88 
5.75 162.15 
2.86 67.18 
2.4 ( 1 OOOnüi'r 

14.81 
16.86 
13.25 
9.79 

.16.21 
16.63 
8.70 

.13.85 
/ ffiın 

Kaynak : Inter - National reascarh in the Orfjanization of Medical çare 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 861 

1 000 Nüfusta, bir yılda günlük ortalama1 yatak işgal sayısı, 

Seylan 
Şili 
Çekoslovakya 
İsrail 
İsveç 
U. S. A. 
Türkiye 

1964, 1969 yılları arasında yeniden temin edilen motorlu taşıt listesi : 

Yılı Millî 

1964 15 
1965 265 
1966 84 
1967 9 
1968 2 
1969 25 

Toplam 400 

3.8 Gün 
3.1 » 

11.0 » 
6.4 » 

10.3 » 
8.5 » 
7 > 

Ek : 6 

Unıcef Toplam 

— 15 
100 365 
22 106 

156 165 
112 114 
62 87 

452 852 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 862 — 

Donatım Genel Müdürlüğünün 1969 yılı faaliyetleri 

iSatmalma : 
'Bütün Sağlık kurumlarının ihtiyaçlarını temin etmek üzere 1 . 8 . 1969 tarihinden 1 . 12 . 1969 tarihine 

cihaz malzeme, ilâç madenî eşya satmalmmıştır. 

'Bakım ve onarım : 
Bakanlığımız Ankara merkez tamir atelyesinde 270 motorlu aracın büyülc ve 707 motorlu aracın k 

2 410 motorlu aracın bakım ve onarımı yapılmıştır. 
Makamca verilen emirler ve ilgili Genci müdürlüklerin talebi üzerine teşkillere1 ekipler gönderilmek 

onarımları yapılarak hizmete verilmiştir. Ankara merkez tamir atelyesinde 88 tıbbi cihaz onarılmak sur 

iSevk ve tesellüm : 
1 Aralık 1969 tarihine kadar Ankara Anadepo Müdürlüğünce satmalnıalar dol ay isiyle 520 ton çeşitli 

rumların ihtiyacı olan 790 ton malzeme de sevk edilmiştir. 

'Motorlu araç tedariki : 
1969 yılı Bütçesine konulan 2 otobüs, 5 kamyon ve 3 Pik - Up ayrıca 6 Ambulans, 1 kamyon AID t 

teşkilâtından alınmıştır. 

Yardımlar : 
Bakanlığımıza ÇARE teşkilâtından 4 000 ton gıda yardımı yapılmıştır. 
Muhtelif projeler için UNICEF teknik yardımından 42 kalemi muhtelif cins tibbi cihaz ve malzem 



Sağ-lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 863 — 

1969 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığinm dış memleketlerden satmalacağı tıbbi 
ve malzeme listesi 

Dolar 
Miktarı olarak 

Cinsi Aded tutarı 

Röntgen cihazı 55 142 415 
Kadio İzotop 1 24 406 
;Snni Kalp kapağı 90 29.050 
Vakum EKSTRAKTÜR 25 8 814 
Dişçi üniti 30 48 725 
Suni solunun cihazı 1 2 580 
İlikr-oskop 264 27 080 
Kuvöz 20 22 360 
Elektroşok 10 5 000 
Kimyevi madde ve Kalem 
Lâboratuvar malzemesi 13 

Aded 

16 197 

Derin Tedavi cihazı 1 33 377 
Aııjio 1 83 800 
Ameliyat lâmbası 60 23 430 
Kobalt cihazı 1 67 581 
Narkoz cihazı 50 41 990 
Eiektrokoter 25 9 900 
Diatermi 10 9 737 
4 Kanallı kaydedici 1 14 533 
YA ektrokardiyoğraf cihazı 62 15 456 
Direkt akım defibliratörü 4 3 195 
Seziüm 1 33 650 
Klorid ve elektrolit ölçme cihazı 1 2 594 
Oxijenartör 1 9 090 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 864 -

Dolar 
Miktarı olarak 

Cinsî Aded tutarı 

ıRisteskop 10 5 070 
Por vizyon cihazı 1 .8 880 
Kron er bakım ünitesi 2 62 055 
S;.)ektofotometre 1 10 167 
Yarvlmıcj deveran cihazı 1 6 705 
Bikarbonat ve »-az analiz eiîuı zı 1 4 388 

Ek 

Bakanlık bünyesindeki araçların (Millî ve UDOCEF) illere göre imevcutları 

ıı Adı Millî Uııicîef Yekûn İiiu Adı Millî Ünic 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
AHvin 
Aydm 
Balıkesir 
Bi]ecik 
Bingöl 

20 2.1 41 İzmir 
17 14 3 i ıK'a rs 
12 •fi 18 Kastamonu 
27 48 45 Kayseri 
5 1 6 Kırkla reli 

155 137 292 •Kırşehir 
9 14 23 Kocael i 

18 5 23 'Konya 
9 14 23 Kütahya 

11 22 33 .Malatya 
8 — 8 ı Ma nisa 
9 16 25 M araş 

.16 
16 
6 
6 
8 

23 
7 

21 
14 
14 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 365 — 

İlin Adı Millî Unicef Yekûn İlin Adı 

Bitlis 12 13 25 .Mardin 
Bolu 18 7 25 Muğla 
Burdur 8 1 9 Muş 
Bursa 19 21 40 Nevşehir 
Çanakkale 9 9 18 Niğde 
Çankırı 7 G 13 Ordu 
Çorum 15 9 24 Rize 
Denizli 12 11 23 •Sakarya 
Diyarbakır 44 29 73 iH anısını 
Edirne 16 21 37 Siirt 
Elâzığ 24 16 40 /Sinop 
Erzincan 22 12 34 •Sivas 
Erzurum 56 24 80 Tekirdağ 
Eskişehir 10 13 23 Tokat 
Gaziantep 10 19 29 Trabzon 
Giresun 27 0 32 Tunceli 
Gümüşhane 19 3 o o Urfa 
Hakkâri 8 14 22 Uşak 
Hatay 7 10 17 Van 
içel 7 12 19 Yozgat 
İsparta 17 15 32 Zonguldak 
Is tanbul 48 25 73 Yekûn 

Millî Unic e l 

31 25 
G 10 
2 37 
9 1 
6 8 

13 5 
19 3 
11 15 
15 20 
21 24 
6 5 

14 17 
7 6 
7 7 

39 6 
15 1.1 
31 22 

7 — 
21 19 
10 10 

5 8 
1 225 1 005 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 866 — 

Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı (0 - 6) yaş arası çocuk yuvaları ve bakıl 
movcuıdunu İKa-sım 1969 tarihi itibariyls gösterir lia'ta 

Hizmete açılış (Joeuk 
İli yıl 1 Kapasi tesi Mevcudu Düş 

Konya 12 Şıubi \\t 1962 100 113 
Kütahya 1962 75 67 
Muğla 1962 25 25 V. Yurd 
Niğde • 1962 25 25 » 
H a t a y (Antakya) 1963 75 104 
İzmir 1963 205 217 
Sivas 1963 100 82 
Ankara 1964 125 136 Protokol 

na devir 
İ;;e! ÇMersin) 1964 100 82 
Bundur 1965 25 25 Y. Y. ile 
Erzurum 1965 150 141 
Diyarbakır 1965 150 103 
İsla mimi (.Bakı rköy) 1965 450 391 
Eskişehir 1966 100 81 
Kayseri 1967 150 106 
Bursa 1968 75 60 
Yozgat 1969 150 130 

2 080 1 893 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 367 — 

Ek : QQ 

Korunma kararlı olup bakım altına alman korunmaya muhtaç çocuk sayısı 

Tocuk Esirgeme »Millî Eğitim 
Yaş Grubu S. kS. Y. B. Kurumu Bakanlığı 

0 - 6 1. 883 7-38 — 
7 - 1 8 — — 11 490 

Not : Koruyucu Aile yanında bakılan- çocuk sayısı 157 dir. 
Korunma ikararllı sıra ibekliyen korunmaya ımuhtaç çocuk sayısı 

Yaş Grupu S. S. Y. B. Millî Eğitim Bakanlığı 

3 - 6 251 — 
7 - 1 8 — 10 491 

Eflî : 
Dünya (Sağlık Teşkilâtı ve UNîOEF'in yaptığı yardımlar ve katılma payiarımız 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Millotlorarıası Çocuiklara yardım famı 
Fondam 

Katılma Burs Yardımı Yardımlımız alımıam 
Yılı payı adedi dolar Tl. yandım 

1949 43 877 4 48 152 — — 

1950 63 992 1 52 -962 50 000 — 

1951 64 502 12 102 093 — 85 000 

1952 79 214 19 128 350 50 000 237 000 

1953 76 315 22 150 752 50 000 115 000 

1954 76 169 20 101 952 75 000 162 000 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı —. 369 — 

Meslekleri 

Çocuk Has. Müt. 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hariciye 'Müt. , 
» » 
» » 
» » 

Dahiliye Hais. Müt. 
» » » 

Akıl ve ruh sağlığı 
» » » » 

Patoloji 
» 

Röntgen Müt. 
» » 

Üroloji 
Kadın hastalıkları 

» » 
KardioLoji 

» 
Göğüs Hast. Müt. 
Göz Has. Müt. 
Anesteziyoloji 

1969 yılımida yuttlt ıdılşımıa gfönıdeaffîeııilletr üdıstesi 

Etüt konusu Süresi 

Çocuk sağlığı ve çocuk pisiko. 
Ana ve çocuk sağlığı 
Küçük çocuğun sağlığı 
Ana ve çocuk sağlığı 
Ana ve çocuk sağlığı 
Sosyali pediatri 
Pankireas ve safra yollan cer. 
Yanlıkların tedavisi ve genel cer. 
Ortopedi ve travmatoloji 
Genel cerrahi 
'Gıastro Etnıtroıloji 
Tüberküloz 
Akıl ve ruh sağlığı 
Yetişkinlerin ve gençlerin ruh sağlığı 
Kanser Stolojisi 
Kanser Sltloilojıisi 
Radyognasıtiık redio terapi 
Anjio kardiografi 
Reno vaısküler cerrahi 
Ana ve çocuik sağlığı 
Ana ve çocuik, halk sağlığı 
Koroner bozukluklarında kesif bak. 
Kardioloji 
Tüberküloz 
Gözle ilıgili tıbbi ve cerrahi etüt. 
AnesttcKİyoloji 

2 Ay 
6 Hafta 
5 Gün 
50 Gün 
17 Ay 
2 Ay 
6 Ay 
14,5 Ay 
6 Ay ' 
2 Ay 
9 Ay 
5 Ay 
3 Gün 
5 Gün 
5 Ay 
4 Ay 
2 Ay 
2 Ay 
2 Ay 
2 Ay 
12 Ay 
10 Gün 
10 Ay 
10 Gün 
5,5 Ay 
9 Ay 

Ek : 

Burs kayn 

D. S. T. 
D. ıS. T. 
D. S. T. 
D. tS. T. 
Fransız B. 
Çocuk Merk. 
Fransız B. 
Fransız B. 
Fransız B. 
Avrupa Kon. 
Fransız B. 
İtalyan B. 
D. ıS. T. 
D. S. T. 
D. iS. T. 
D. S. T. 
Avrupa Kon. 

» » 
» » 
» » 

Fransız B. 
D. ıS. T. 
Avusturya B. 
D. S. T. 
Fransız 
Fransız 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Mıesleskleri 

Sosyal 'hizmetler 

İdareci 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Hemşire 

» 
» 
» 

Marangoz 
Tesfdyeei 

— 871 — 

E/tüt konusu 

İdareoilıiik 
Karantinaya tabi hast. kontrol 
yok edilmesi 
Aıile planlanması 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Bu koramda 8 kişi gönderildi 
idareoillik 
Tıbbi istatistik 
Ama ve çocraık »ağlığı 
Hemşirelik 

» 
Prostetik ve ortotik 

» » » 

Süresi Buns kay 

2 Ay RCD 

10 Gün RCD 
3 Gün RCD 
3 Gün I P P F 
3 Gün I P P F 
3 Gün I P P F 
2 Gün OECD 
15 Gün PC 

2 Ay RCD 
12 Ay Cenıto 
13 Ay Fulbright 
11 Ay AID 

11 Ay AID 
18 Ay RCD 
18 Ay RCD 
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1969 Tedbirlerinde gerçekleşme özeti 

Tedbirlerin sayısı : 
a) 1968 den gelen 
b) 1969 da bulunan 

Toplam 

GerçeMeşme durumu 

a) Tamamen gerçekleşen : 23 Aded 
b) Kısmen gerçekleşen : 3 » 
e) GerçeMeşmiiyenler : 6 » 

Gerçekleşımiyen tedbirler : 

Tedbirini özet konusu 

1. Çeşitli kamu kuruluşlarının boş yatak kapa
sitelerinden faidelenıme (Tedbir No: 482) 
2. 'Sağlık personelli için tek ücret rejiminin uy
gulanması (Tedbir No: 484) 
3. Ana ve çocuk sağlığı ile nüfus plânlaması hiz
metlerini yürüten organların birleştirilmesi (Ted
bir No: 486) 
4. Halk Sağlığı Eğitim Enstitüsünün kurulması 
(Tedbir No: 174) 
5. Bütün tedavi kurumlarında Full - Time uygu
lanacaktır. (Tedbir No: 177) 

6. İlâç sanayii konusunda gereken mevzuatın 
hazırlanması (Tedbir No: 179) 

16 Aded 
16 » 

32 » 

Toplam tedbirlere göre yüzdesi 

% 72 
% 10 

% 18 

İcracı dairesi 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü Ana 
ve Çocuik Sağlığı Müdürlüğü 

Sağlık Prof. ve Tıb. İst. Genel Md. 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 

Eczacılık: Genel Müdürlüğü 

İki konu 
ordinasy 
İki konu 
ordinasy 
Çalışmala 

Ön çalışm 

ödenek k 

Meclis a 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1970 yılı programına girmesini istediği tedbirlere ait tek 

1. Devlet hastaneleri bünyelerindeki verem pavyonlarının zamanla kaldırılmasına çalışılacaktır. 
Sorumlu dairesi : (Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı 
Süresi : Devamlı 
2. Taşıt alımlarında ambulans teminine öncelik verilecek ve taşıt alım ve gidenleri bu tedbiri gerçekleştirecek 

özel idare ve ambulans hizmeti yapmak istiyen gönüllü teşekküllerin ambulans hizmetlerine bir yön verilecektir. 
iSorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 
Belediyeler 

Süresi : Devamlı 
3. İlk yardum hizmetinin önemi ile uygun olanak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Devlet hastanelerinde 

makina teçhizat alım ve gidenleri bu maksatla artırılacaktır. 
Sorumlu dairesi : .Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı 

Devlet Plânlamia Teşkilâtı Müsteşarlığı 
Süresi : Devamlı 
4. Bir sefer halinde ilk iki aylık devreye yecc : 1 : niktarda zaruri ilâçların ikmalini sağlıyaeaık stoklar şimdid 

bütçeye özel ödenek konacaktır. 

Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Süresi : Devamlı 
:5. Sağlık tesislerindeki yangın söndürme malzemelerinin muayyen bir süre içinde ikmali için baro giderlerine he 

ödenek konacaktır. 

Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Süresi : Devamlı 
6. Sağlık ve kimya mühendisleri, mimarlar ve sağlıkla ilgili terimlere vâkıf tercümanların temini için Sağlık ve 

teknik personel kadrolarına ve (E) cetvellerine yeteri sayıda yüksek dereceli kadrolar konacaktır. 
Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
Süresi : 1970 ve 1971 
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7. Sağlıkla ilgili envanterin meydana getirilmesinde elektronik hesap makinasiyle çalışan bir büronun 
la lüzumlu teknik personeli temin etımek için Bakanlık Bütçesindeki personel kadro ve ödenek imkânları 

iSorum.ru dairesi : iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Süresi : 1970 ve 1971 
8. Sağlılk hizmetlerinin soisyalleştirildiği illerde, ikmalinde güçlük çekilen personele tazminat verilmes 

yönetmelik tâdil edilecektir. 
(Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
Süresi : Yıl içinde 
9. Trahom ve lepra savaşına, derneklerle, işbirliği voliyle hız verilecek ve Sağlık ve Sosyal Yardımı 

neklerte verilmek üzere ödenek artırılmasına çalışılacaktır. 
Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
Süresi : Devamlı 

10. Sağlılk hizimetlerinin arz ettiği özellikler dolayısiyle cari sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
den sarfını sağlıyacak tedbirler her yıl Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken s 

Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Süresi : Devamlı 
11. Nüfusun kesif olduğu bölgelerde Ana ve Çocuk Sağlığı hizimetlerinin daha otken olması için gere 
Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Süresi : Devamllı 
12. Sağlık hizimotleriniiı sosyalleştirildiği iller dışındaki bölgelerde koruyucu hekimlik hizmetlerinde 

sonelini saha çalışmalarına teşvik amacı ile kendilerine bu konudaki faaliyetleriyle orantılı bir şekilde k 
verilmesi için lüzumlu mevzuat hazırlanacaktır. 

Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Süresi : Yıl içinde 

13. Halk sağlığı hizmetlerini daha etken bir hale getirmek için illerde küçük tip lâboratuvarlarm kur 
Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 
Süresi : Yıl içinde 

http://iSorum.ru
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14. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde hizmetin verimini ölçmek ve alınacak tedbirleri tesbit etmek am 
kapsamlı bir değerlendirme araştırması yapılacak ve bunun için gereken finansman Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşa 

Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 

Sünesi : Yıl içinde 

15. Mahkûm, ve tutukluların ayrı olarak tedavi edilmeleri için Adalet Bakanlığına bağlı özel müesseseler kurulacak 
Sorumlu dairesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Adalet Bakanlığı 
Süresi : Tedbir gerçekleşinceye kadar 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 876 — 

1969 yılı yatırımlarında gerçekleşme özeti 

ödenek durumu 1969 yılı 19'6'8yılı 

a) Ayrılan ödenek 15'8 400 191 Ö96 
b) Sarf edilen ödenek 

(Program içi ve dışı) 
85 '500 '54 128 

e) Gerçekleşme % 154 % 08 

İhale edilenler İha 
İhale durumu 1968 de 19'69 da '1968 

a) Hastane sayısı 17 123 
Yatak sayısı 1 025 13 #25 

<b) (Sağlık merkezi sayısı 2 3 
•e) Dispanser sayısı 5 4 
d) iSağlık ocağı sayısı 3 '45 
e) ıSağhk evi sayısı 612 60 
f) Sağlık koleji sayısı 2 4 
S) (Sağlık okulu sayısı 1 
h) (Sosyal hizm'et tesis sayısı 1 
i) Tamirhane 2 2 

Hizmete i ıgirme durumu 1969 yılında hizmete 'girenler Hiz 

a) Hastane sayısı 8 aded '1 375 Yt, ((Bir kısimı yatak : tevsii) 700 (İ 
Ib) iSağlık merkezi sayısı 9 » 60' Yt. 
e) (Dispanser sayısı 14 » 11 
d) 'Sağlık ocağı sayısı '77 » 14 
e) Sağlık evi sayısı G1'2 » 
f) AÇS Merkez ve şube 6 » 
*) (Sağlık [koleji 4 ('2 adedi yeni (binaya taşındı) 
lı) Sağlık .okulu 4 (2 adedi yeni Ibinaya taşındı) 
i) (Depo 1 (Yeni (binaya taşııma) 2 
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1969 yılı fizikî hedefler gerçekleşmesi 

30 Aralık 1969 

Plâna göre 

K o ıı ıı ] a r 

Sağlık ocakları 
Sağlık evleri 
Sıtma eradikaısyon şubesi 
V'ereım savaşı : 
BCG Retest ekibi 
BCG aşı ekibi 
Dispanserler 
Gezici tedavi ekilbi 
Gezici röntgen ekibi 
TraÖKv.m savaş 'dispanserleri 
Cüzam savaş dispanserleri 
Ruh, sağlığı 
Hıfzıssıihka enstitüleri -. 
Meılkcz Hıfzıssı'h'ha Enstitüsü 
Bölge Hıfzıssıbba Enstitüsü 
Depo ve tamirhaneler 
Yataklı tedavi kurumları : 
.Sağlık ve Sosyal Yarldıtm Baikanlığı (yatak sayısı) 

1968 yılı 1969 yılı artma 1969 yılınUa 
sonu 'durumu miktarı hedöf gelişmesi 1969 hedefi 

752 300 68 1 400 
765 1 400 549 2 800 
341 — — 334 

10 , 10 
110 — — .110 
199 5 15 165 
80 5 50 85 
35 — 3 20 
42 — •— 43 
11 • — — 11 
8 .1 —• 10 

1 
a 1 

• — • 
1 
7 

6 2 — 10 

43 955 1 900 1 915 46 800 
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K 

Sağlık okulları : 
n'ımsvsıiMıa. Okulu 
Yüksek Heıınşire Okulu 
(U'V'IHT .NVsi'be Sağ. Eğitim Kus. 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu 
Sağlık Koleji 
Sağlık1 Okulu 
Sosyal hizmet tenisleri : 
fi'ekakilitalsyotı merkezi 
Kren ve ıgniridüz bakımevi 
Ühtî varlık bakım vufdu 

Plâna g-ore 
1%8 yılı lî)()9 yılı artma 

Jonu 'durumu miktar! 
H)b'9 yılında 

hedef gelişmesi <)G9 hedefi 

27 
2:) 
2!) 

(t) 2 adedi hizmete girmedi fakat inşaatları bitli. 
(2) 930 yatak germiş yıllardan gelmektedir. 
(3) 668 adedi inşa edilen sağlık evle/rindedir. 130 adedi programa girmemiştir. 216 eıdedi inşa haii.uU.dir. 
(•i) Yatırım programına girmemiştir. Nevşehir hariç. 
(5) 3 tamirhane 1970 de hizmete girecek 
(6) 10 eıdedi muvakkat binalarda 27 si inşa ediliyor. 
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T e & i s 1 e r 

'Sağlık alanınldaki fizik hedefler ve gerçekleşme durumları 

(Rakamlar akkümülatif ve yıl sonuna güreldir) 

F i z i k lı e eli e i* 1 o r 

Sağlık hizmetlerinin s-osyaUeştirilmelsi 
Sağlık ocakları 
Sağlık evleri 
Kapsadığı nüfus (Milyon) 

Verem savaşı : 
Retest ekübi 
BCG ası ekibi 
Dispanserler 
Gezici tedavi ekibi 
Greziei röntgen tarama ekibi 
Tra'ho;m tarama dispanserleri 
Cüzam savaş dispanserleri 
Deri ve tenasül feastalılkları dispanserleri 
Hıfzıssihlha en'stitüleri 
Ruh sağlığı 'dispanserleri 
Depo ve tamirhaneler 

196;* 1964 1965 1966 
G erçe'k- G !erçek- Gerçek Geı "ç/ek-

İTeUef 1 eşen Hedef leşen Hedef leşen HeUef leşen H 

300 10 600 177 900 432 1 200 432 
— •}•) — 51 — 57 — 70 

2.1 0.17 1.2 1.48 6.3 3.08 8.4 5.70 

5 5 7 7 9 9 9 10 
80 80 90 90 90 95 90 100 

104 120 125 125 127 1<31 135 147 
15 15 20 20 125 25 60 60 
— 3 — 10 — 12 — 15 
41 41 41 41 41 41 41 41 
11 11 11 11 11 11 11 11 
19 19 20 20 20 20 20 19 
2 o 2 3 2 o o 2 •> 

o — — — — — — — 8 
1 1 1 1 4 2 4 2 
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i 9 (i: 5 
Oerecik 

T e s i ıs I e r U d i n 1 lesen 

Yataklı teldavi müesseseleri : 
Diğer kailim (kuruluşları (MSB -daihil) 23 800 34 400 
Sağl ık Hakanlığı 3+ 200 3 747 
Sifeyal 'Sigortalar 'Kurumu 3 500 21 500 
Özle] sektör 5 20!) 3 975 

Toplum SU 700 07 «22 

Sağl ık okulları : 
Halk Sağlığı Akademisi 1 1 
Yüksek Hemşire Okulu 4 3 
Sağlık kolejleri (yatılı, yatısız) !5 20 
Köy Miıe Okulu !4 25 
Sağlık (İdareni Yüksek Okulu 1 ! 

V i y, i k h ti d e f 1 e r 
19(55 1960 

'Oer'çek - Dereek-
lletclef UÎSOÎI HeiJef lesen 

37 400 39 T113 38 700 40 038 
4 500 4 507 ;> ooo 5 38i) 
22 300 22 458 22 000 22 035 
G 800 4 1H5 8 000 4 002 

70 900 70 863 74 300 72 115 

4 4 4 4 
.M 2'' 27 23 
24 
1 

25 
1 

26 
1 

26 
1 



Konusu 

Sağlık ocakları 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969 yılı yatırımlarının fizikî ve naMd harcamalara gör© gerçekleşme durumu 

ıSÂRİ İNŞAAT 

Proje Gerçekleşme 

Adedi 
1969 Harcanan 

yılı payı ödenek % 

612 S. Evi 33 080 23 656 71 

YENİ İNŞAAT 

Proje Gerçekleşme 

Adedi 

45 Ocak 
60 S. Evi 

1969 Harcanan 
yılı payı ödenek % 

18 890 4 347 23 

Ek : 74 
(Bin TL) 

T O P L A M 

Proje 

Adedi 

S. Ocağı 45 
S. Evi 672 

817 

1969 
yılı payı 

Gerçekleşme 

Harcanan 
ödenek % 

51 970 28 003 53,* 

Hastaneler 

Verem Savaş Disp. 

Müs. 26 Tes. 
5020 Yt. 
Ek 16 Tes. 
1 450 Yt. 
6 470 Yt. 
42 Tesis 

59 970 36 316 60 

Müs. 11 T. 
955 Yt, 
Ek 8 Tes. 
1 130 Yt. 
19 Tes. 
2 085 Yt. 

13 506 172 1.3 
Müs. 37 Tes. 
5 975 Yt. 
Ek 24 Tes. 
2 580 Yt. 
61 Tesis 
8 555 Yt. 

5 Tesis 2 350 302 12 5 Tesis 

73 476 

2 350 

36 488 49 

302 12 

Depo ve tamirhaneler 2 Depo 1 500 933 62 2 Tamirhane 675 215 31 2 Depo 
2 Tamir. 

2 175 1 148 52 

Sağlık okulları 
3 Kolej 
2 S. Ok. 
1 S. H. Ak. 

9 800 4 255 51 
4 S. Kol. 
1 S. Okulu 

2 000 820 41 6 S. Kol. 
1 Çev. S. Kol. 
1 S. H. Ak. 

800 4 828 49 

Sosyal hizmet tesisleri 4 500 1 946 77 1 000 — 
2 R. Merkezi 
2 Kreş 
3 İhtiyarlık 

5 500 1 946 38 

Hıfzıssıhha enstitüleri 1 Ek 
1 Müstakil 

1 250 296 23 1 Hıf. Ek. 
1 Müstakil 

1 250 296 23 

Konutlar 7 Stajyer 
Tb. Ca. Yer. 

400 332 83 Stajyer Tb. 
yeri 7 Ad. 

400 332 83 

Gerçekleşme 110 100 67 402 61.21 39 321 6 410 16.30 150 421 73 812 49.39 





Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 831 

Ek : 
1969 yılında hizmete giren tesisler 

Yeni 'hizmete güren ha>s lamel er : 

10 Haytane 965 yatak 
Tesisin adı 

Adana Numune Ha.stan.esi 200 Yt. 
İzmir (Karşıyaka) Devlet Hast. 100 Yt, 
İstanbul Tropikal Hastalıklar' Araştırma Enstitüsü 
ve Bulaşıcı Hastalıklar Hast. 100 Yt. 
Konya (Beyşehir) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
Manisa (Sarıgöl) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
Afyon (Sandıklı) Devlet Hastanesi 25 Yt. 
Niğde (Bor) Devlet Hastanesi 50 Yt, 
Trabzon Doğum ve Çocuk Hst. Hast. 200 Yt, 
Elâzığ Doğum ve Çocuk Bakımevi 125 Yt. 
Yozgat Göğüs Hast. Hastanesi 125 Yt. 

Yatak tevsii yapılan hastaneler : 

L5 tesiste 910 yatak 

Yeni hizmıete giren sağlık merkezleri 

11 Sağlık Merkezi 100 yatak. 
Ağrı (Patnos) Sağlık Merkezi 10 Yt, 
Mardin (Nusaybin) » » 10 Yt 
Urfa (Bozova » » 10 » 
Van (Çatak) » » 10 » 
Uşak (Banaz) » » 10 » 
Diyarbakır (Dicle) » » 10 » 

Hizmete giren yatak sayısı 

200 Yatak hizmete girmedi 
100 » » » 

too » » » 
20 » 
50 » 
25 » 
20 » 

200 » hizmeti1 girmedi 
125 » 
125 » 

http://Ha.stan.esi


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 882 

[Jrf'a (Akçakale) » » 10 » 
Elâzığ (Baskil) » » .10 » 
Denizli (Bc'kili) » » .10 » 
Muğla (Ya tağan) » » 10 » 
İstanbul (T rakya ) Hezneibaşı Sağ. Mcrk. 

Y a t a k tcîvsii yapılan sağlık merkezler i : 

11 Sağlık Merkezi G5 ya t ak 
Toplam 21 tesis 2 040 ya tak . 

Ana. ve çocuk sağlığı merkez ve şııbeioıi (i acle ( ' 

Kayseri (Develi) Ana, (Jocuk Sağlığı Şubesi 
Samsun (Vezirköprü) Ana, (Jocuk Sağlığı Şubesi 
Çanakkale Ana,, Çocuk Sağlığı Merkezi 
Ankara V N o : Ana, Çocuk Sağlığı Merkezi 
Ankara (Dikmen) Ana, Çocuk Sağlığı Merkezi 
Kırşehir » » » » 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 883 

Verem Savaş Dispanserleri 15 aded : 

Ankara ('Beypazarı) Verem Savaş Dispanseri 
Gümşane (Bayburt) 
Durdur (Tefenni) 
İzmir (Torbalı) 
Niğde (Aksaray) 
Kocaeli (Gebze) 
Balıkesir (Dursıınbey) 
Sakarya (Geyve) 
Antalya (Kaş) 
Kütahya (Tavşanlı) 
Denizli (Çivril) 
Gaziantep 
Kütahya (Simav) 
Ankara (Haymana) 
Denizli (Acıpayam) 

Depo ve tamirhane 1 aded (An'kara yeni binaya, taşındı) 
Sağlık Koleji 2 'aded (Zonguldak, Yozgat) 
Sağlık Okulu 2 aded (Bitlis, Kütahya) 

Trahom Savaş Dispanserleri 1 aded : 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Trahom Savaş Dispanseri 1 (Adıyaman) 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

1969 yılından de 

Proje 
yılı Konusu 

1968 Devlet Hastanesi 50 Yt. (Osmaniye) 
1909 Ruh Sağlığı Hast, 1 nci Blok 200 Yt. (Müstakil) 
1969 Devlet Hastanesi 50 Yt. (Kozan) 
1968 Verem Pavyonu ikmali 100 Yt. 
1968 Doğumevi 125 yataklı 
1966 Köy el) e okulu 
1967 Merzifon Dev. Hast. Ek inşaatı (100 yatağa çıkarılması) 
19*65 Akıl Hastanesi 500 Yt. 
1967 Merkez ıHıifzıssıhha Ens. Ek. 

1968 Numune Hast. Ek poliklinik 
1968 Esen'boğa Konsantrasyon (binası 
1966 ihtiyari ilk Bakım Yurdu 
1969 Yüksek İhtisas Hast. Ameliyathane departmeni 
1969 Göğüs Hast. Hastanesi kat ilâvesi 
1969 Altındağ Kreş ve Gündüz Bakımevi (100 kişi kapasiteli) 
1964 Sosyal Hizmetler Akademisi 
'1966 Çevre Sağlığı Koleji 
1966 Devlet Hastanesi 100 yataklı 
1969 'Sağlık Koleji 
1967 Bandırma Dev. Hst. Tevsii (100 Yt. çıkarılması) 
1969 Ayvalık Devlet. Hast. 50 Yt. lı 
1969 Konuralp Göğüs Hast. Ek (Düzce) 100 Yt. lı Hst. nm 200 

yatağa çıkarılması) 

dağılımı 

Bin Tl.) 

Proje 'bede 

2 825 
5 000 
2 987 
1 580 
4 900 
2 400 
•3 650 

12 000 
14 703 

13 500 
515 

5 600 
1 650 
'1 100 
1 000 
6 «00 
9 000 
4 550 
2 600 
4 300 
2 '500 

3 €00 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Proje 
yılı Konusu 

1969 Sağlık Koleji 
19*64 Verem Hastanesi 400 Yt. lı 
1969 Yenişehir Sağ. Merk. Kat ilâvesi 
1967 Dev. Hast. Ek inşaatı (1. kısım) 
1969 Devlet Hast. 200 Yt. (çıkarılma) (2. kısım) 
1969 Sağlık Koleji 
1968 Dev. Hast. (400 Yt. çıkarılması) 
1965 Dev. Hast. 200' yataklı 
1967 Göğüs Hast. Hst. Ek inş. (400 Yt. çıkarılması) 
1968 Devlet Hast. 500 yataklı 
1968 Trahom Hast. 50 yataklı 
1969 Uzunköprü Verem Sav. Dispanseri (Kaloriferli) 
1908 Göğüs Hast. Hst. (200 yataklı) 
1905 Verem Hastanesi 400 yataklı 
1906 Depo - Tamirhane 
1907 Doğumevi ve Çocuk Servisi (25 Yt. lı (1 nci kısım) 
1909 Doğum ve Çocuk Bakımevi (2. kısım) 
1964 iDevlet Hast. îk. 200 Yt. 
1969 CElbe Okulu 
1966 Tirebolu Dev. Hast. 50 Yt. lı 
1967 İskenderun Devlet Hast. Ek İnş. (100 Yt. çikarilması) 
1969 (Kemik Hast. Hastanesi Ek (200 Yt. lı Hst. nın 1 000 

çıkarılması) 
1905 (Beyoğlu İlkyardım Hst. I2O0 Yt. 
1966 Şişli Sağlık Sitesi 720 Yt. lı. 

1966 Rehabilitasyon Merkezi 
1968 »İhtiyarlık Bakımevi 200 kapa. 
1969 Beykoz Doğumevi 75 yataklı 

Proje ıbedeli 

2 600 % 6 
'15 000 I. % 

419 II. % 
2 200 l%40 
5 800 130 . 
2 600 13 . 

14 500 % 1 
7 500 Tasf 
8 000 % 2 

2'1 636 Proj 
2 000 ı% İ 

470 25 . 
9 500 İhal 

15 000 % 7 
3 280 Tasf 
2 120 :% 4 

10 000 :% 1 
12 200 % 0 
2 400 % 
2 800 11 . 
3 820 % 3 

44 500 İhale 
12 270' % 1 
44 764 Ham 

(blokl 
9 800 '% 9 
5 000 Proj 
3 000 Proj 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Proje 
yılı Konusu 

1969 (Bakırköy Verem Sav. Disp. (Kalor.) 
1966 Şişli Sağlık Koleji 
1966 ISağlık Sitesi 960 yatak 

1968 'Kreş ve Gündüz Bakımevi «100 Yt. 
1969 (İhtiyarlık Bakını Yurdu 200 kişi kapasiteli 
1968 Rehabilitasyon Merkezi 
1969 İğdır Verem Savaş Disp. (Kalor.) 
1966 İnebolu Devlet Hast. 50 Yt. lı 

1969 Göğüs Hast. Hst. 200 Yt. (Müstakil) 
1969 Tamirhane 
1969 Garaj 
1969 (Sağlık Koleji 
1968 Devlet Hastanesi 100 Yt. 
1968 Doğumevi ikmali 25 yataklı 
1968 Poliklinik inşaatı 
1969 Alaşehir Dev. Hast. (50 Yt. ğm 100 Yt. çıkarılması) 
1969 Akıl Hast. Ek yemekhane, mutfak, çamaşırlhane, ısıtma 

merkezi ve meşguliyet tedavi merkezi) 
1969 (Elbistan Dev. Has. 50 Yt. lı. 
1968 Göğüs Hast. Hastanesi 200 Yt. 
1908 (Göğüs Hast, Hst. 200 yataklı 
1969 Akyazı Verem Sav. Disp. (Kalor.) 
1968 Göğüs Hast. Hst. (400 Yt. 'çıkar.) 
1969 (Çarşamba Verem iSavaş Disp. (Kaloriferli) 
1968 [Poliklinik (Doğumevi) 
1966 Verem Hastanesi 400 yataklı 

— 886 — 

Yeri Proje be 

Istanfbul 4 
» 2 6 

İzmir 50 0 

» 2 0 
;» 5 0 
» 4 0 

Kars 4 
Kastamonu 2 « 

» 7 2 
Kayseri 5 

» 1 
» 2 '6 

Kırklareli 4 5 
» 1 6 

Kocaeli 12 9 
Manisa '3 0 

» 2 0 
Maraş (3 1 
Muş 9 '5 
Ordu 9 5 
(Sakarya 4 
Samsun 15 0 

» 4 
ıSinop '2 5 
(Sivas 113 4 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Proje 
yılı Kon/usu 

11908 (Niksar Devlet Hast. 25 yataklı 
1908 Erbaa Devlet Hast. 25 yataklı 
1907 Devlet Hastanesi tevsii 
1906 (Sürmene Devlet Hastanesi 50 Yt. 

1'907 ıVakfıkeibir Dev. Hst. 50 Yt. 
1908 IGöğiis Hast. Has. (400 Yt. ğa çıkarılması) 
1908 IG-öğüs Hast. Hastanesi 200 Yt. 
1968 Devlet Hast. Ek inşaatı (200 yatağa çıkarılması) 
1969 Yerköy Dev. Hast. (50' yatağa çıkarılması1) 
1967 Poliklinik inşaatı 
1969 ISafraribolu Devlet Hast. (50 Yt.) 
1969 Doğumevi 75 Yt. 

887 — 

Yeri 

Tokat 
» 
» 

Trabzon 

Traibzon 
» 

Van 
Yozgat 

» 
Zonguldak 

» 
» 

Proje (bedeli 

'2 000 % 
1 300 % 1 
5 425 % 
2 800 % 8 

ihal 
2 750 ,% 5 

14 80ü % 
9 500 ithal 
6 200 % 2 
'2 500 m . 
2 600 ıthal 
!3 150 5 . 
13 000 Proj 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 888 — 

ihale edilmiyen ve hizmete giremiyen tesisler 
a) İhale edilmıiyenler 
Program 

yılı Konusu \reri 

1968 Devlet hastanesi 100 Yt. Kırklareli 
» » » 200 Yt. Diyarbakır 
» İhtiyarlık bakıım yurdu İstanbul 
» Rehabilitasyon Merkezi İzmir 
» Kreş ve gündüz bakıım evd İzmir 

1969 Doğum evi 75 yatak Beykoz - İstanbul 
» Ruh sağlığı sitesi 2001 Yt. Adana 

» Doğum evi 75 yatak Zonguldak 
» Akıl hastanesi tevsii Manisa 
» Göğ. Hast. Hastanesi 200 Yt. Kastamonu 
» Düzce Göğ. Hast. Hat. Ek. inşaatı Bolu 
» İhtiyarlık bakım yurdu İzmir 
» Kreş ve gündüz bakım evi Altındağ - (Ankara) 
» Verem savaş dispanseri Bakırköy - (İstanbul) 

b) İnşaatı bittiği halde hizmete girmeyen tesisler : 
Adana Numune Hastanesi 
İstanbul -< Tropikal Hastalıkları - Araştırma Enstitüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi 
İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi 
Trabzon Doğum ve Çocuk Hastanesi 

Sebe 

Projesi b 
Maliyet 
Projesıi b 

» 
Arsası b 
İhaleye s 
İmar İsk 
liyor. 
Projesi h 

» 
» 

İhaleye s 
Arsası b 

» 
Arsasını 

200 Ya 
100 
100 
200 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 889 — 

Ek : 77 

Sağlık sektörü 

1970 yılı programına giren yeni yatırımlar 

Konusu 

Zonguldak (Devrek) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
Ankara (Kırıkkale) Doğumevi servisi 20 Yt. 
Uşak (Eşine) Devlet Hastanesii eık 25 Yt. 
Kastamonu Doğumevi pavyonu 50 Yt. 
Yozgat (Boğazlıyan) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
Sakarya (Geyve) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
İzmir (Urla) Keımik Hastalıkları Hastanesi ek 75 Yt. 
Çorum (Osmancık) Devlet Hastanesi 50 Yt. 
İstanbul (Bakırköy) Akıl ve Sindr Hastalıkları Hastanesi ek 200 yatak 
Kayseri Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek 100 Yt. 
Halk sağlığı lâboratuvarları 5 aded (Erzincan, Denizli, Kütahya, Kocaeli, Malatya) 
İlâç kontrol lâboratuvarı 
Ankara Doğumevi ve poliklinik ek 200 Yt. 
Kastamonu (Tosya) Devlet Hastanesi (1969 ek teklif) 
Kırşehir (Kaman) 
Sivas (Suşehri) 
Kütahya (Gediz) 
Balıkesir (Gönen) 
Adana Yaşlılar Yurdu 
Malatya Göğüs Hastalıkları Hastanesi 200 yatak. 
Zonguldak Devilet Hastanesii 2 nci kısım inşaatı 

» » ( » » » 
» » ( » » » 
» » ( » » » 
» » ( » » » 

1970 
pay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 0 

Toplam. 
Konut (4 ilde) 

6 5 
1 1 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 890 — 

Konusu 

Sosyalleştirme 
Fidirne Sağlık Ocağı 5 aded 
Edirne hekim lojmanı 11 adted 
Artvin Sağlık Ocağı 1 aded (Şavşat) 
Tunceli (Balpayaını) Sağlıık Ocağı 1 aded 

Toplam. 
Genel Toplam 

Makina teçhizat 
Taşıt satmalma 
Büyük onarım 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 891 — 

EğMm sektörü 

1970 yılı programına giren yeni yatırımlar 

Konusu 1970 yılı payı Tl. 

Niğde »Sağlık Okulu t 250 000 
Bitlis Sağlık Okulu 250 000 
Manisa Sağlık Okulu 250 000 
Ankara Sağlık Okulu Kat ilâvesi 250 000 
Zonguldak ıS ağlık Koleji 250 000 

Toplam 1 250 000 
Büyük onarım. 600 000 

Genel toplanı 1 850 000 
Makina teçhizat 1 150 000 

Genel toplam 

Konutlar 

3 000 000 

Giresun 8 daireli 570 000 
Malatya 4 daireli 200 000 
Edirne 4 daireli 200 000 
Nevşehir 4 daireli 200 000 

Toplam 1 170 000 

Ek : 78 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

SosyaMeştirane Dairesi Başkanlığı : 
Tesis adı 

Sağlık ocakları 

Sosyal hizmet tesisleri : 
Tesisin: adı 

Kreş ve Gündüz Bakımevi 
Rehabilitasyon Merkezi 

Donatım Genel Müdürlüğü : 
Tesisin adı 

Taımıiırhanıe 
» 
» 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü : 
Tesisin adı 

Verem Savaş Dispanseri 

Meslekî Öğretim Geneli Müdürlüğü : 
Tesisin adı 

Sağlık Koleji 
» » 

Çevre Sağlığı Koleji 
Sağlık Koleji (Şişli) 

» » 
» » 
» Okulu 
» » 

893 — 

Yeri Aded 

Nevşehir 22 

Yeri Aded 

İstanbul 1 
» 1 

Yeri Adedi 

Konya 
Trabzon 
Diyarbakır 
Kayseri 

Yeri 

Muhtelif il 

Yeri 

Afyon 
Ordu 
Ankara 
İstanbul 
Burdur 
Çankırı 
Ağrı 
Eskişehir 

1 
Taşınıma 

» 
» 

Adedi 

16 

Adedi" 

1 Taşınacak 
1 Taşınacak 
1 
1 
1 Taşınacak 
1 Taşınacak 
1 
1 Taşınacak 
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33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 895 — 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının inşaat yatırımları ve gerçekleşme durumu 

Plâna göre verilmesi gereken 
Verilen 
Fark 
Harcama durumu 

Gerçekleşme yüzdesi 

(1963 — 1970) 
(«Bin Tl.) 

1963 yılı 1964 yılı 1965 yılı 1966 yılı 1967 yılı 1968 yılı 

148 500 169 117 169 000 224 500 188 000 271 00 
74 710 125 516 118 244 180 027 130 585 165 51 
73 790 43 611 50 759 44 473 57 415 125 48 
67 239 109 190 106 419 126 018 120 841 157 47 

% 90 % 87 </e 90 % 70 % 92 % 9 

(1) Harcamalar 8 ayhktır. 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 896 — 

Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığının makina teçhizat ve taşıt yatırımları (1963 - 1070) ve g 

Durumları Makina - Teçhizat 

1-963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1963 1964 1965 

Plâna gıörc 'veril
mesi gereken 28 000 25 000 20 666 29 734 37 870 22 000 30 000 24 000 fi 600 8 000 1.7 000 1 
Yerilen 23 649 17 078 16 706 18 257 28 837 20 784 27 300 7 650 4 010 5 405 i 2 215 
Fark 4 351 7 922 3 960 11 477 9 033 216 2 700 16 350 1 990 2 595 4 785 
Harcama 
Durumu 19 640 16 795 14 245 18 146 29 837 23 475 13 472 1 297 799 10 326 
Gerçeklesin e 
Yüzdesi % 83) ;% 98 >% 85 '% 99 ;% 100 % 87.4 ;% 49 . :% 32 % 15 '%- 85 % 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 897 — 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe te'klifi 
bütçesi ile mukayesesi 

(A/ l ) 
Cari harcamalar 

1969 11970 
K o n u Li'ra Lira 

bölümlerinin 1969 ma 

Toplam 
(A/ l ) + (A/2) 
(A/ l ) + (A/2) + (A/3) 

Fark 
Lira 

30 055 805 
1 058 629 070 
1 088 684 875 

26 437| 425 
1 069 492 000 
I 095 929 425 + 

3 '618 6'80 
10 862 930 
7 244 250 

+ 
+ 

% 

Maaşlar 226 660 990 223 486 291 3 174 699 — 
Ücretler 186 052 192 175 687 172 — 10 305 020 — 
Tazminatlar . 78 46!1 893 85 '58İ1 Ö63 .+• 7 119 770 + 
Yolluklar 19 1.54 661 119 920 2(11 +' 765 550 .+ ' 
Diğer personel! harcamalar 33 819 374 63 178 359 + 29; 358 985 + 
Diğer cari harcama 303 319 960 292 146 304 — 11 173 656 — 

Toplam 847 469 '070 
(A/2) 

Yatırımlar 

860 000 000 + 12 530 930 + 

Yeni inşaat 47 960 000 13 '603 000 — '34 357 000 — 
Sarî inşaat 128 600 000 187 239 000 + 58 639 000 + 
İnşaat toplamı 176 560 000 190 842 000 + 14 282 000 + 
Makina - teçhizat 27 300 000 7 650 000 — 19 050 000 — 
Taşıt 71 300 000 1 000 000 — '6 300 000 — 
Yatırımlar toplamı (yeni) 82 560 000 22 253 000 — 60 307 000 •— 
Yatırımlar toplamı (genel) 211 160 000 

(A/3) 
209 492 000 — 1 668 000 — 

Sermaye teşkili ve transfer 
Kamulaştırma 3 320 000 3 450 000 + 130 000 + 
Malî transfer 4 984 030 5 186 700 + 202 670 + 
Sosyal transfer 20 '587 500 16 636 450 — 3 951 050 — 
Borç ödemeleri 1 164 275 1 164 275 — 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 899 — 

Ek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969 ve 1970 malî yüı cari bütçesindeki hizmet giderl 

mukayeseli tablosu 
Hizmet giderleri 

1969 1970 Fark 
D a i r e s i Lira Lira Lira 

Sosyali eştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşleri Genel Müidürlüğü 
Sağlık Propagandası ve Tılbibi İst. Gn. Md. 
Eczacılık ve Tılbbi Müstahzarlar Gn. Mtl. 
Sıtma Eradikasyonu Oenel Müdürlüğü 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıihiha Ens. Md. lüğü 
Hıfzıs'sıMıa Okulu Müdürlüğü 
Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü 
'Sosyal Hizmetler Genel Mlikliürlüğü 
Yereni Savaşı Genel Mıüdüıiüğü 
Donatım Genel Müdürlüğü 
Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü 
Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü 
Trahom Savaşı Müdürlüğü 
Dış Münaselbetler Dairesi Başkanlığı 
Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Akıl ve Eufh Sağlığı Müdürlüğü 
Bölünmeyen Hizmetler 

Toplam 

18 553 887 21 851 000 3 297 113 
11 492 409 14 811 075 3 318 666 
1 039 234 1 377 450 338 216 

9 500 9 500 • — 

8 257 027 9 490 000 1 232 973 
4- 641 683 4 771 871i 130 188 
394 821 582 400 187 579 

21 088 451 22 644 99'5 1 556 544 
10 8111 752 11 338 175 526 423 
38 290 570 42 039, 160 3 748 590 
9 911 496 11 562 020 1 650 524 
1 437 682 2 237 333 799 651 
2 495 555 2 982 418 486 867 
2 355 418 2 951 400 595 982 

76 215 56 500 - 19 715 
1) 138 015 036 133 029 000 -- 4 386 036 

9 800 000 — 
2 2 — 

268 870 734 292 134 299 23 263 '565 

Not : 1969 malî yüı giderleri % 10 kesintiden sonraki duruma, göredir. 
1969 yılı toplam cari bütçesi : 762 721 165 
1970 yılı toplam cari bütçesi : 860 000 000 (1) Akıl ve Ruh Sağlığı ile beraber. 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 900 — 

Sağlık vıe Sosyal Yardım Bajkanlllğıınaiııı 1970 yılı /bütçeleri icmalli 

(ıB 
Cari harcama- Cari YATIRIMLAR Malkina 
lardaki oranı (harcamalar İNŞAAT ve 

Dairesi % (Lira) Yeni Sarî Toplam teçhizat 

Sosyalleştirme Dairesi' 13,30 114 311 997 3 998 — 3 998 — 

Sağlık İşleri Genel Md. 10,00 85 983 005 500 — 500 — 

Sağlık Prop. ve Tıb. İstatüs. 0,35 3 000 975 — — — — 

Eczacılık ve Tib. Müstahzar. 0,00 20 750 250 — 250 — 

Sıtma Eradikasyonu Gn. Md. 6,64 57 074 584 
• — — — — 

Refik Say. Merlk. Hıf. Enstitüsü 1,27 10 944 326 — 3 000 3 000 — 

Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü 0,36 3 155 406 — — — — 

Meslekî Öğretim Gn. Müdürlüğü 4,82 41 418 232 1 850l 16 5872 18 437 1 150 

Sosyal Hıizımetler Gn. Müdürlüğü 2,38 20 544 744 250 10 0503 10 300 — 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 11,77 101 208 728 535 33 200 33 735 — 

Donatım Genel Müdürlüğü 2,42 20 857 846 — 1 000 1 000 — 

Nüfus Plânlaması Gn. Müdürlüğü 1,94 16 -655 928 — -^ — — 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 901 — 

(Bin Tl.) 
Cari harcama- Cari YATIRIMLAR Mafeina 
lardaki oranı harcamalar İNŞAAT ve 

Dairesi % (Lira) Yeni Sarî Toplam teçhizat Taşıt 

Ana ve Çocuk Sağ. Müdürlüğü 1,52 13 094 183 — — — — — 

Trahom Savaşı Müdürlüğü 1,02 8 782 193 — — — — — 

Dış Münasebetler Dairesi 0,07 607 350 — — — — — 

Tedavi Kurumları Gn. Müdürlüğü 37,64 323 602 596 6 2204 123 4025 129 622 6 500 45 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 0,10 892 000 — — • — — — 

Akıl Ruh Sağlığı Müdürlüğü 1,14 9 800 000 — — — — — 

Bölünmiyen Hizmetler 3,26 28 045 157 — — — — — 

Toplalm 100,00 860 000 000 13 603 187 239 200 842 7 650 1 00 

(1) 600 000 Tl. Büyük onarım; (2) 200 000 Tl. Etüt - proje, 1 200 000 Tl. Teknik personel, (3) 1 000 000 Tl. Te 
Konut; <(5) \15 000 000 Tl. Etüt - proje ve 14 175 000 lirası ieknik personel giderleri içindir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 903 — 

Ek : 
1963 - 1970 yıllarında bütçe artış oranları 

• (Tl.) 
Baikaıılıık Bütçesiiıim 

Devlet genel Genel bütçedeki 
Yılı bütçesi Toplun] ı oranı % 

1963 12 101 638 000 589 966 000 4. .8 
1964 13 484 321 000 681 626 000 5.05 
Fark ( + ) 1 382 683 000 9.1 660 000 6.62 
Artış yüzdesi (%) 11,42 15,53 — 
1965 14 421 419 000 721 409 000 ,5.00 
Fark ( + ) 937 098 000 39 783 000 4.24 
Artış yüzdesi (%) 6,94 5,83 — 
1966 16 775 253 000 843 866 000 5.03 
Fark ( + ) 2 353 834 000 122 457 000 5.20 
Artış yüzdesi (%) 16,32 16,97 — 
1967 18 813 489 000 902 499 000 4.80 
Fark ( + ) 2 038 236 000 58 633 000 2.87 
Artış yüzdesi (%) 12,15 6,94 — 
1968 21 612 211 000 1 021 134 000 4.72 
Fark ( + ) 2 798 722 000 118 635 000 4.23 
Artış yüzdesi (%) 14,87 13,14 — 
1969 25 697 364 000 1 088 684 000 4.23 
Fark ( + ) 4 085 153 000 67 550 000 1.65 
Artış yüzdesi (%) 18,90 6,61 — 
1970 27 872 230 000 1 095 929 000 3. 9 
Fark ( + ) 2 174 866 000 7 245 000 0.33 
Artış yüzdesi (%) 8,46 0,66 — 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 904 — 

Yabancı memleketlerde millî bütçeden sağlık hizmetlerine harcanan ödenek 

Millî ınasral'lara göre sağlık hizmetlerine harcanan 'masrafların yüzde pay], 
Amerika 5.8 
İsveç 4.9 
İsrail 5.3 
Seylan 4.3 
Şili Tatminkâr değil 

(S.!S.Y. 11 da) Türkiye (1970) 3.9 

Genel cari masrafların sağlık servislerine yüzde dağılışı, 
Per sone! sağh [ğl Diğer 'halk sağlığı 

bakımı 

94.4 
— • 

hizmetle ri 

Seylan 

bakımı 

94.4 
— • 

4.1 
Şili 90.0 6.4 
Çekoslovakya L 91.5 3.4 
İsrail 94.4 J.9 
İsveç 
USA 

96.2 
96.6 

1.3 
0.8 

(S. .S. Y. B. da) Ti ürkiye (1970) 94.5 0.5 

Not : Personel sağlığı bakımı; hastane, ambulâtuvar ve ev tedavisi, Ana - çocuk sağlığı, hasta ve nahif ço 
Diğer sağlık hizmetleri; çevre sağlığı hizmetleri, gıda kontrolü, su temini, vektör kontrolü, karantina, 

teftişi, mesken v.s. dâhildir. 

Direkt (servisler tarafından sarf edilen) ve endirekt (Hükümet acentalar, mecburi ve ihtiyarî sigorta 
deleri : 

Direkt Endirekt 

Seylan 34.5 65.5 
Çekoslovakya 10.2 89.8 
Israil- 20.6 79.8 
İsvec 22.8 77.2 
USA 57.0 43.0 
Şili Mevcut de ğil 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Br.kanlığı 905 

Endirekt masrafların yüzde dağılışı 

Seylan 
Şili 
Oekoslavakya 
İsrail 
İsveç 
USA 
Türkiye (1969) 

Mecburi! İhtiyari! Diğer gönüll 
Hükümet sigorta sigorta teşekküller 

95.3 __ . 4.7 
T6.7 19.9 •—• 3.4 
88.8 8.5 —• 2.7 
38.4 4.7 48.3 8.6 
81.5 18.2 _._ 0.3 
42.2 4.6 49.4 3.8 
75 25 

Direkt ve endirekt masrafların, hastaneler ve diğer servislere yüzde oranı, 

Hastane bakımı Diğer hizmetler 

Seylan 40.0 60.0 
Şili 58.7 41.3 
Çekoslovakya 40.0 60.0 
İsrail 40.0 60.0 
İsveç 46.5 53.5 
USA 46.8 53.2 
Türkiye (S.S.Y.B.) 46 :60 50:54 

Kaynak : Medical Çare mecmuası cilt sayı 1 

Türkiye'de bütün kuruluşlar için Genel ve Katma bütçedeki sağlık cari harcamaları (1 455 000 000) Tl. dır. 
yal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerine aittir. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 906 — 

Tablo II. Sağlık servislerine g'ayrisâfi hâsıla ve millî gelirden düşen pay 

Gayrisi!fi millî 
basıla % Millî #dh ' % 

İsrail 4961 - 1962 5.9 7.4 
OM] e 5.6 6.8 
Kanada 5.5 7.3 
USA 1961 - 1962 5.5 6.8 
İsveç 1962 4.9 5.6 
ITolânda 1963 4.5 5.6 
Yugoslavya 4.4 5.2 
] 'iıılandiya 4.3 5.4 
Fransa 1963 4.2 5.5 
tngiltoro 1961 - 1962 4.0 4.9 
Seylan 3.7 4.2 
Polonya 3.5 4.0 
Çekoslovakya O.i) 4.0 
Türkiye 1969 (S.S.Y/B.) 0.9 1.1 

Kaynak : An, International study of İTealth Expenditure 
Brian Ahel - Smith Medical Çare : 3.1 

1969.da Türkiye'de O. S. M. H. 118.1 Milyar 
Millî gelir 94 Milyar 



ğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 907 — 

(A/ l ) CAEÎ HARCAMALAR 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödenee,! 

12 000 12 0 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 
12.114 
12.115 
12.116 
12.117 
12.118 

12.119 
12.120 
12.121 
12.122 
12.123 
12.124 
12.125 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR 

Genel idare aylıkları 
Sağlık ocakları aylıkları 
Verem savaş aylıkları 
Bulaşıcı hastalıklarla savaş aylıkları 
Sıtma ile savaş aylıkları 
Trahomla savaş aylıkları 
Zührevi hastalıklarla savaş aylıkları 
Cüzzamla savaş aylıkları 
Nüfus plânlaması ve ana çocuk sağlığı 
aylıkları 
Hıfzıssıhha Enstitüsü aylıkları 
Sağlık okulları aylıkları 
Devlet hastaneleri aylıkları 
Sağlık merkezleri aylıkları 
Doğum ve çocuk bakımevleri aylıkları 
Verem hastaneleri aylıkları 
Kuduz tedavi kurumları aylıkları 

12 000 

Kesim toplamı 226 660 990 

7 720 700 
29 982 580 
10 526 990 
50 852 516 
8 746 460 
2 143 730 
1 464 450 
389 700 

6 978 210 
3 257 219 
14 612 594 
54 723 730 
12 054 010 
6 106 380 
10 071 430 

151 710 

544 137 110 

12 000 

223 486 291 

7 567 020 
11 693 970 
3 282 930 
70 818 300 
26 740 530 
3 531 600 
1 225 530 
102 060 

2 218 590 
1 653 210 
13 402 260 
65 369 430 
9 194 310 
1 844 370 

84 240 
129 600 

567 853 6 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

12.126 Sosyal hizmetler aylıkları 
12.127 TTıi'zıssıhlıa okulu aylıkları 
12.128 Sağlık: propagandası ve tıbbi istatistik ay

lıkları 
12.129 Donatını aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜOR'UTLER Kesim toplamı 

IİİZMKTLtLEE ÜCRETİ 
12.211 (leııel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Sağlık ocakları hizmetliler ücreti 
12.213 Veremle savaş hizmetlileri ücreti 
12.214 Bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetlileri 

ücreti 
12.215 Sıtma ile savaş hizmetliler ücreti1 

12.216 Trahomla savaş hizmetliler ücreti 
12.217 Zührevi hastalıklarla' savaş hizmeti il er üc

reti 
12.218 Oüzzamla savaş hizmetliler ücreti 
12.219 Ana ve çocuk sağlığı, nüfus plânlaması 

hizmetliler ücreti 
12.220 Hıf'zıssıhha enstitüleri hizmetliler ücreti 
12.221 Sağlık okulları hizmetliler ücreti 
12.222 Devlet hastaneleri hizmetliler ücreti 
12.223 Sağlık merkezleri hizmetliler ücreti 

__ 908 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 007 650 
1 183 890 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

656 340 
230 850 

432 260 
254 780 

376 650 
364 500 

1 
186 052 192 175 687 772 

3 132 270 
15 618 825 
8 837 660 
5 837 265 

4 222 125 
16 565 
9 779 130 
7 005 690 

23 963 850 
3 363 120 

6 087 960 
1 372 140 

432 540 
299 700 

544 320 
342 630 

12 235 050 
2 782 350 
6 623 235 
51 913 710 
12 017 160 

13 154 400 
2 939 490 
7 807 995 
53 462 025 
12 017 160 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.224 Doğum ve çocuk bakını evleri hizmetliler 
ücreti 

12.225 Verem hastaneleri hizmetliler ücreti 
12.22G Kuduz tedavi kurumları hizmetliler üc

reti 
12.227 Sosyal hizmetler hizmetliler ücreti 
12.228 Hıfzıssıhha okulu hizmetliler ücreti 
12.229 Donatım hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 162 948 510) 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 

İŞÇİ ÜCKETLERÎ 
12.281 Genel idare işçi ücreti 
12.282 Veremle savaş işçi1 ücreti 
12.283 Sağlık hizmetleri işçi ücreti 
12.284 Sıtma ile savaş işçi ücreti 
12.285 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması 

işçi ücreti 
12.286 Yataklı tedavi kurumları ivşçl ücreti 
12.287 Sağlık okulları işçi ücreti 
12.288 Hıfzıssıhha Enstitüsü işçi ücreti 
12.289 Hıfzıssıhha okulu işçi ücreti 

(İşçi ücretleri toplamı : 12 739 262) 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

3 687 120 3 687 120 
12 416 490 15 318 720 

149 850 141 750 
7 185 105 5 557 410 
763 830 763 830 

1 684 800 2 191 050 

1 005 210 1 005 210 
600 000 231 000 

1 1 
393. 840 393 840 

5 241 108 5 241 108 
1 200 000 1 200 000 
822 592 822 592 

3 000 000 3 000 000 

264 260 264 260 
456 250 456 250 

1 1 
75 000 75 000 
50 000 50 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin, çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardı sın 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emek!i keseneği1 karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kuruıu kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi çeşitli hizmetlileri ve Sosyal Hiz
metler Akademisi fazla çalışma ücreti1 

HUZUR ÜCRETLERİ 
12.421 Yüksek Sağlık Şûrası, üyeleri huzur ücreti 
12.422 Kodeks Komisyonu üyeleri huzur ücreti 
12.423 Sosyal Hizmetler Danışma, Konseyi huzur 

ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 45 300) 
KONFERANS ÜCRETLERİ 

12.431 Hıfzıssıhha okultı konferans ücreti 
12.432 Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu kon

ferans ücreti 
12.433 Diğer okullar konferans ücreti 

(Konferans ücretleri toplamı : 277 100) 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

31 232 074 60 602 509 

3 500 000 3 500 Ü00 
400 000 400 000 
250 000 250 000 
400 000 400 000 
250 000 • 250 000 

25 031. 778 54 113 857 

1 400 200 1 388 052 

2 562 100 2 562 100 

95 000 05 000 

20 250 20 250 
11 250 11 250 

7 800 7 800 

70 000 70 000 

65 000 65 000 
142 100 142 1.00 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 911 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu ders 

ücreti 
12.442 Diğer sağlık okulları ders ücreti 

(Ders ücretleri toplamı : 2 144 700) 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 224, 229 ve 472 saydı kanunlar gereğince 

verilecek tazminatlar karşılığı 
İKRAMİYELER YE Mü KANATLA T?. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 4 200 

42 000 
2 102 700 

78 461 893 

1 581 661} 

7C> 880 280. 

9 000 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 10 290 401 

1 140 000 
570 000 

88 000 
1 

6 175 000 

826 500 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

42 000 
2 102 700 

85 581 663 

1 581 663 

84 000 000 

9 000 

4 200 

10 355 901 

1 140 000 
570 000 

38 000 
1 

6 175 000 

882 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırına ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.84.1 Tedavi' yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 9 870 901) 

/ / • - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 485 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 Yataklı kurumlar inceleme geçici görev 
yolluğu 

12.912 Çevre sağlığı1 ve bulaşıcı1 hastalıMarl'a sa
vaş geçici görev yolluğu 

12.913 Trahomla savaş geçici görev yolluğu 
12.914 Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev 

yolluğu 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

9 500 
201 400 
665 000 

237 500 

47 500 

95 000 
95 000 

9 500 
201 400 
665 000 

190 000 190 000 

237 500 

47 500 

10 000 
95 000 
95 000 

8 864 260 9 564 260 

47 500 47 500 

2 992 500 2 850 000 
285 000 285 000 

133 000 133 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.915 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu 
12.916 Veremle savaş geçici1 görev yolluğu 
12.917 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması 

geçici görev yolluğu 
12.918 Sosyal hizmetler geçici görev yolluğu 
12.919 Cüzzamla savaş geçici görev yolluğu 
12.920 Halk sağlığı eğitimi, sağlık müzeleri ve 

sağlık istatistikleri geçici görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNUT İMLE ' İLGÎLİ ALİM
LAR 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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

— 913 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

1 492 260 1 492 260 
3 230 000 3 930 000 

475 000 475 000 
95 000 95 000 
114 000 114 000 

142 500 

6 666 791 6 488 7 

2 514 341 2 274 500 

294 500 294 500 
190 000 190 000 
551 000 350 000 
617 500 617 500 
7.12 500 712 500 
101 341 62 500 
47 500 47 500 

517 750 517 750 

142 500 
95 000 
266 000 
14 250 

142 500 
95 000 
266 000 
14 250 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLÎ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

SAĞLIK, ARAÇ, GLREÇ VL İLÂÇ 
ALIMLARI VE GİDERLERİ 

13.352 Hükümet tabipleri için alınacak tıp alet
leri ve malzeme giderleri 

13.353 1262 sayılı Kanunun 10 ııeu maddesi tat
bik giderleri! 
ULAŞTIRMA (İl 1) LRLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERİ .ERİ 

13.61.0 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

2İ3 

9 

750 

500 

2 272 500 

470 000 
425 000 

1 ! 377 500 

223 250 223 250 

213 750 213 750 

9 500 i) 500 

2 446 250 2 272 500 

570 000 470 000 
498 750 425 000 

i 377 500 1 377 500 

100 700 100 700 

9 500 9 500 

91 200 91 200 

804 500 

57 426 490 

1 100 000 

53 57 426 490 53 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK (! İLERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

VEREM SAVAŞ GİDERLERİ 
14.711 Büro giderleri 
14.712 Ulaştırma giderleri 
14.713 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.714 Kira bedeli 
14.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

— 915 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

7 790 000 

38 000 
7 695 000 

57 000 

49 626 988 

2 090 000 
237 500 

1 235 000 
261 250 
213 750 

9 500 40 000 

7 743 000 

43 000 
7 600 000 
100 000 

46 006 207 

2 100 000 
275 000 

1 500 000 
406 160 
240 000 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 917 — 

Madde 

14.743 
14.744 
14.745 
14.746 
14.747 
14.749 

14.75 L 
14.752 
14.753 
14.754 
14.755 
14.756 
14.759 

L4.761 
14.762 
14.763 
14.764 
14.765 
14.766 
14.769 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma- giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşa.m a I un ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer al ımlar ve giderleri 
(Trahomla savaş gideri eri toplamı : 

2 813 600) 
Z Ü H R E V İ H A S T A L I K L A R L A S A V A Ş 
G İ D E R L E R İ 
.Büro giderler i 
Ulaşt ı rma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderler i 
Diğer alımlar ve giderleri1 

(Zührevi has ta l ık lar la savaş giderleri top
lamı : 569 750) 
CÜZZ AMLA SAVAŞ (i İ l) LR LER İ 
Büro giderleri 
Ulaş t ı rma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderler i 
Kİra bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderler i 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Cüzzamla savaş giderleri top lamı : 408 500) 

1969 ödeneği Hükümete 
Madde Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira Lira 

230 375 280 000 
313 500 323 000 
52 250 52 250 

1 187 500 1 158 000 
449 350 449 350 

9 500 9 500 

114 000 
3,8 000 
76 000 
152 000 
19 000 
147 000 
23 750 

95 000 
28 500 
123 500 
47 500 
9 500 
95 000 
9 500 

1970 
e istenen 
Bolüm toplam 

Li ra 

1L4 000 
38 000 
76 000 
152 000 
19 000 
147 000 
23 750 

95 000 
28 500 
123 öuü 
47 500 
9 500 
95 000 
9 500 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÜFUS 
PLÂNLAMASI GİDERLERİ 

14.771 Büro giderleri 
14.772 Ulaştırma giderleri 
14.773 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.774 Kira bedeli 
14.775 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.776 Malzeme alım ve giderleri 
14.777 Yiyecek alım ve giderleri 

,14.779 Diğer alımlar ve gi'derleri1 

(Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plân!] aması 
giderleri toplamı : 4 856 751) 
HIFZISSIHHA ENSTİTÜLERİ GİDER
LERİ 

14.781 Büro giderleri 
14.782 Ulaştırma giderleri 
14.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.785 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.786 Malzeme alım ve giderleri 
14.787 Yiyecek alım ve giderleri 
14.789 Diğer alımlar ve giderleri 

(Hıfzıssıhha enstitüleri giderleri toplamı : 
4 771 871) 

MUAYENE VE TEDAVİ EVLERİ Gİ
DERLERİ 

14.791 Büro giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.794 Kira bedeli 

— 918 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

219 373 
234 080 
105 800 
924 540 
320 625 
558 000 
190 000 
.285 133 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

069 373 
194 080 
830 000 
859 540 
295 625 
208 000 
180 000 
220 133 

950 000 
237 500 
57 000 
95 000 

1 135 000 
902 500 
543 400 

1 250 000 
237 500 
57 000 
95 000 

1 235 000 
1 353 971 
543 400 

114 000 

142 500 

114 000 
20 000 
142 500 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 919 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.790 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alımlar ve giderleri 

(Muayene ve tedavi evleri giderleri top
lamı : 404 750) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 500. 
104 500 
14 250 

226 692 150 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 23 860 438 

SAĞLIK OKULLARI VE SAĞLIK KO
LİM LERİ Cİ-İ İTERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.224 Kira bedeli 
15.225 (Tiyim - kuşam alım ve giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.227 Yiyecek alım vo giderleri 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sağlık okulları ve sağlık kolejleri gider
leri toplamı : 21 630 000) 
CEVHER NESİBE SAĞLIK EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK İDARESİ YÜK
SEK OKULU VE FLORANCE NİGII-
TİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU 
GİDERLERİ 

15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulagtırma giderleri 

5 225 000 
147 250 
229 425 
292 125 

3 705 000 
712 500 

9 989 488 
1 805 000 

427 500 
23 750 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 500 
104 500 
14 250 

219 322 375 

23 182 675 

5 510 000 
155 000 
350 000 
365 000 

3 500 000 
750 000 

9 000 000 
2 000 000 

300 000 
15 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

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 
15.289 Diğer alımlar ve giderleri 

(Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ve Elorance 
Nightingale Yüksek Hemşire Okulu gi
derleri toplamı : 1 015 000) 
SOSYAL HİZMETLER AKADEMfSİ VE 
OKULU GİDERLERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.293 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.294 Kira bedeli 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu gi
derleri toplamı : 537 675) 
EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİ VE SAĞLIK 
MÜZELERİ GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 

— 920 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

28 500 25 000 
137 750 l45 000 
95 000 90 000 
57 000 60 000 
228 950 230 000 
142 500 150 000 

323 000 306 175 
23 750 25 000 
33 250 30 000 
66 500 66 500 
13 300 10 000 
27 550 25 000 
126 350 75 000 

313 500 363 500 

85 500 85 500 
11 875 11 875 
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Madde 

.15.383 
15.384 
15.385 
15.386 
15.389 

Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15.511 
15.512 
15.513 
15.514 
15.515 
15.516 
15.517 
15.519 

15.521 
15.522 
15.523 
15.524 
15.525 
15.526 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer atomlar ve giderleri 

YATAKLI T Kİ)AVİ KURUMLARİ GÜ
DERLERİ Kesim toplamı 

'DEVLET HASTANELERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri1 

Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alını ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Devlet hastaneleri giderleri toplamı : 

105 650 000) 
SAĞLIK MERKEZLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alını ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

47 500 
11 875 
85 500 
71 250 

178 644 650 

26 837 500 
950 000 
893 000 
551 000 

2 185 000 
36 242 500 
46 550 000 
1 273 000 

4 275 000 
380 000 
984 200 
171 000 
570 000 

4 750 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

50 000 
47 500 
11 875 
85 500 
71 250 

174 779 000 

26 000 000 
1 000 000 
900 000 
500 000 

1 500 000 
33 600 000 
41 000 000 
1 150 000 

500 000 
350 000 
000 000 
180 000 
500 000 
500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.527 Yiyecek alım ve giderleri 
15.529 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sağlık merkezleri giderleri toplamı : 
14 130 000) 

DOĞUM VE ÇOCUK BAKIM EVLERİ 
GİDERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
15.532 Ulaştırma giderleri' 
15.533 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.534 Kira bedeli 
15.535 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 
15.537 Yiyceek alım ve giderleri 
15.539 Diğer alımlar ve giderleri 

(Doğum ve çocuk bakım evleri giderleri 
toplamı : 10 051 000) 

VEREM HASTANELERİ GİDERLERİ 
15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 
15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.544 Kira bedeli 
15.545 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 
15.549 Diğer alımlar ve giderleri 

(Verem hastaneleri giderleri toplamı : 
32 078 000) 

_ 922 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 320 000 
261 250 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

5 000 000 
100 000 

O 736 000 
135 850 
49 400 
211 850 
156 750 

2 764 500 
4 085 000 
279 300 

2 750 000 
140 000 
47 000 
223 000 
150 000 

2 500 000 
4 100 000 
141 000 

6 650 000 
285 000 
275 500 
114 000 
522 500 

8 407 500 
16 150 000 

456 000 

6 800 000 
300 000 
233 000 
120 000 
515 000 

7 700 000 
16 300 000 

110 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 923 — 

Madde 

15.551 
15.552 
15.555 
15.556 
15.557 
15.559 

15.561 
15.562 
15.563 
15.565 
15.566 
15.567 
15.569 

15.571 
15.572 
15.573 
15.575 

Ödeneğin çeşidi 

KUDUZ TEDAVİ KURUMLARI GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Kuduz tedavi kurumları giderleri top
lamı : 315 000) 
SOSYAL HİZMETLER KURUMLARI 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Sosyal hizmetler kurumları giderleri top
lamı : 2 755 000) 
AKIL HASTALIKLARI HASTANELE
Rİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri! 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

80 750 
9 500 
5 700 
19 000 
103 550 
90 250 

950 000 
47 500 
23 750 
57 000 
502 550 

1 140 000 
142 500 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

80 000 
9 500 
5 500 
20 000 
105 000 
95 000 

950 000 
60 000 
20 000 
50 000 

500 000 
100 000 
75 000 

1 500 000 
44 000 
46 000 
100 000 



Co 

on on on on 
as Oi O i O l 
t o t o t o t c 
4^ 00 t c h-^ 

K
ira 

T
aşıt 

U
laşt 

B
üro 

M
ER

 
SO

S^t bede 
işlet 

ırm
a 

gide 
K

E
Z 

fc 
ti 3 <JQ p*. I—1- M 

o M -
p^ ı-S Q 

1—1. 

<< <t> h-»« t t t ^ 
O ^ onarm

a giı 
eri 

E
R

L
E

R
İ 

onarm
a giı 2! 

-i ~ 
• re " 1 

2. 

zn 
'—i 
e} 

19 946 000 

U2 
P 

CfSc 

on on on on on on on en 

—»• ı—i i—ı- i — i M I - i ^ h -
co ~q CT> on 4*- oo to — 

5 rf £ S P § 
CD Nj ı-1' P 
5 rp ^ 

CfQ'- -, _ , -

CT> CD N y P 

~ i- i- p 

§ % & F £ §• 
b- 1 S & OM ^ 3 

t ; s E P s P 4 
3 c5 

X3 Cf<3 
l-=L- CP5 • i -
& P̂  2 p r? 

3 i 
d P , 

P-

2 ors 

P 

d 
CfO 

El 

§ 3. 

p 
crç 

> 

o 

td 

I—I hH 

s? 

L/2 

e 
H-1 

O 
Q 

r-
td 

^ <î Ö0 
^ H r5* 

w 13 >_, o< 
s ' s S -

1 
x td 

3 "" 
İ r ! 
. . t? 

p 

0 0 *± , 
o t±. 
o ^ 
o S-
o 2 o 

on on on 
on on on 
- J - 3 - J 
C <1 C! 

S rf ^ 
CfQc ^ £ L 
!î tt M 
4 « fl> 

§ £- P 

< 3 z 
ş . <g. TO 
P J P J £ • 
O (11 H 
s ( t ' M 

P 4 . . »-:. ~ 

P 
P^ 

O : 
P ^ 
o 
P 
o 

CFÇc 

P^ 

p 

I—• 

E* 
rt> 

» 2 
O 
co 

V ! 

I—" 

*< n 

& 
E 

on 
oo 

00 £ L O 
- 1 
i—ı 

00
6 525 

750 
700 

30 -a tO .4̂- On tC 00 O OT -0 O Oi CO Oi OC 00 
^ İ C O O ^ I O O C O C O - I 

C O ^ C O C O O O C O C O t ^ 
4 ^ - 0 1 ^ 1 - 4 ^ 0 ^ 1 ^ 1 
on o O O - 3 O on on 

to 
co 
0 0 
- a 
0 9 

ÜT 

a» 

tr1 S 
n* P 
S P̂  p P J I - 1 

<n 

969 ö 

td & O: Cb 
3 P* rt> 

tb @ ı-«. 
P . 

^ c+ 
p •s 

to 

On 
O 
O o o 

00 A± on 
O O O 

co —i on as 4^ oo on oo 
OT - q O 0 0 0 0 O t O CO 
O O O O O O O O C O 

O O O O O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

to 
o 
co 
CO 

to o o 

o o o 
o o o 

o o o 
o 
o 

k P 
P. 

. 
p PJ 

o 3 
o 

w O 

O: M * 

W 
|-H B 

cr> 
3 O P 

P -3 
O 

Ol U ^ 
O O O 
o o o 

M on as 4^ oo on o oc oo o tc co o oo o o o oo 
co 
on -a o o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

to o 
co co 
to o o 

o o o 
o o o 

w y o o' 

(D O 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 925 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.625 
15.626 
15.629 

15.631 
15.632 
15.633 
15.635 
15.636 
15.639 

15.641 
15.642 
15.643 
15.645 
15.646 
15.649 

15.651 
15.652 
15.653 
15.655 
15.656 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve gideri eri' 
Diğer al ımlar ve giderleri 
(Sosyal Hizmetler Enst i tüsü ve merkezi 
giderleri toplamı : 400 000) 

S ITMA E N S T İ T Ü S Ü ( ! İ l )ERLER1 
Büro giderleri 
Ulaş t ı rma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Sı tma enst i tüsü giderleri t op lamı : 79 000) 
TRAHOM E N S T İ T Ü S Ü G İ l ) E R L E R İ 
Büro giderleri 
Ulaşt ı rma giderler i 
Taşı t işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer al ımlar ve giderleri 
(Trahom Ens t i tüsü giderleri toplamı : 

77 800) 
H I E Z I S S I H H A OKULU G İ D E R L E R İ 
Büro giderleri' 
Ulaş t ı rma giderleri 
Taşı t işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderler i 

13 300 
19 000 
38 000 

26 600 
4 750 
24 700 
1 900 

32 300 
1 900 

3,8 000 
7 600 
7 600 
2 850 
47 500 
4 750 

247 000 
21 375 
57 000 
19 000 
95 000 

197 
H ü k ü m e t ç e istenen 

Madde Bölüm topla 
L i ra Li ra 

10 000 
10 000 
10 000 

25 000 
5 000 
20 000 
2 000 
25 000 
2 000 

25 000 
7 600 
7 600 
o 850 
30 000 
4 750 

250 000 
22 500 
60 000 
20 000 
87 900 
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Ödeneğin çeşidi 

Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Hıfzıssılıha Okulu giderleri toplamı : 

494 400) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MERKEZ TAMİR ATELYELERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri' 
Taşıt işletme ve onarma giderleri1 

Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ULUSLARARASI YURT İÇİ TOPLAN
TILARI GİDERLERİ 

16.410 Yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Türkiye'de toplanacak uluslararası kon

gre ve seminerler giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

Bölüm Madde 

15.657 
15.659 

16.000 

16.121 
16.122 
16.123 
16.124 
16.125 
16.126. 
16.129 

— 926 — 

1969 ödeneği Hükümetç e iste 
Lira Lira Lira B ölüm 
Madde Bi 3İüm toplamı Madde 

30 780 34 000 
23 750 20 000 

12 534 529 12 

6 725 279 5 859 270 

285 000 410 000 
76 000 80 000 
76 000 80 000 

1 1 
128 478 25 000 

6 140 800 5 245 269 
19 000 19 000 

356 250 382 250 

118 750 11.8 '750 

237 500 237 500 

26 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1.1.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.81.0 Bina onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL G İDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

76 000 

28 500 
47 500 

5 377 000 

12 000 

544 137 110 
6 666 791 
57 426 490 

226 692 150 
12 534 529 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

77 500 

30 000 
47 500 

6 215 000 

12 0 

567 853 6 

6 488 7 

53 789 2 

219 322 3 

12 534 0 

CARİ MARCAMALAR TOPLAMI 847 469 070 860 000 0 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 928 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
SAĞLIK OKULLARI İNŞAATI 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları 

000 000 

ti 800 000 

4.4 160 000 

600 000 
300 000 

47 960 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

13 

1 850 000 

II 753 000 

34 600 000 8 

1 900 000 1 150 000 

150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

i:2.000 

23.000 

HALK SAĞLIĞI, YATAKLI TEDAVİ 
KURUMLARI DEPO VE TAMİRHANE
LER 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 Taşıt alımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Kesim toplamı 32 700 000 

'25 700 000 
7 000 000 

47 960 000 

34 600 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

7 500 000 

6 500 000 
1 000 000 

13 603 00 

8 650 00 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 82 560 000 22 253 00 
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(A/3) SERMAYE TEŞKlLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümete e is 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli' 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

3 320 000 

3 320 000 

4 984 030 

3 450 000 

— 
4 984 030 

— 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 

34.010 Amerikan ÇARE Teşkilâtı tarafından ya
pılan ilâve gıda yardımı dolayısiyle Tür
kiye'de yapacakları idari her türlü gider
leri karşılamak üzere OARE'm Merkez 
Bankasındaki hesabına 700 000 700 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 4 284 030 4 486 700 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 20 587 500 1 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Yemek yardımı (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Yardımlaşma Derneğine Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerine yardımda kul
lanılmak üzere) 

35.760 Türkiye ulusal ve bilûmum verem savaşı 
derneklerine yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanun gereğince birliklere 
yapılacak yardımlar 

35.820 Dernek, birlik, kurum, kuruluş, ve benzeri 
teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki da
ğıtımı Başbakan ve Sağlık Bakanı tara
fından müştereken yapılır.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu teşekküllerine geçen yıllar borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

— 931 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

20 587 500 

287 500 

8 000 000 

9 000 000 

3 300 000 
1 164 275 

1 164 275 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

16 636 450 

336 450 

4 000 000 

9 000 000 

3 300 000 
1 164 27 

1 164 274 

1 164 275 
1 

1 164 274 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 932 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

3 320 000 " 

4 984 030 

20 587 500 1 

1 1.64 275 

30 055 805 2 
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3.!: — Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 934 — 

Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüş ve temennilerim 
1. Hizmet niteliği ve yerine getirme şekli : 
A) Gümrük Teşkilâtı : 
Devlet Hazinesine çok önemli bir gelir payı sağlıyan bir kuruluş olarak eşyanın giriş, çıkış ve transi 

mik etkisi her gün biraz daha artan, yolcu ve turistlerin Gümrük işlemlerini yapmak ve günün icabına g 
zenlemek yükümlülüğü ile görevlendirilmiştir. 

B) Gümrük muhafaza kuruluşu : 
Boğazlar, Marmara bölgesi dâhil olarak, İçişleri Bakanlığı görev sahası dışında kalan mahallerde, ka 

lerini yerine getirmek gibi vazifeleri yapmak ve bunlarla ilgili tedbirleri almak ve gerektiğinde gümrükle 
gibi faaliyetlerle tavzif olunmuştur. 

iSon derece noksan imkân ve vasıtalarla ve pek çok zorluklara katlanarak kaçakçılığın önlenmesi k 
tiği sonuçlar memnuniyeti mucip bulunmuştur. 

(Ek : 1) 
II - Bakanlık teşkilâtı : ı 
A) Merkez Teşkilâtı : 
1. Hususi Kalem Müdürlüğü, 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
3. Hukuk Müşavirliği, 
4. Tekel Genel Müdürlüğü, 
5. Gümrükler Genel Müdürlüğü, 

a) Tarife Şubesi Müdürlüğü, 
b) Kıymet Şubesi Müdürlüğü, 
c) Gümrük İşleri Müdürlüğü, 
d) Muafiyetler Şubesi Müdürlüğü, 
e) Kontrol Şubesi Müdürlüğü, 
f) Ekonomik İşler Şubesi Müdürlüğü, 
6. Dış münasebetler Dairesi Başkanlığı, 
7. (Savunma Sekreterliği, 
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8. Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü, 
9. Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü, 
10. Levazım Müdürlüğü, 
11. Organizasyon ve Metod Şubesi Müdürlüğü, 

Not : Bakanlığa bağlı bütün teşekküllerde teftiş, tahkik ve tetkikler yapmakla yetkili bakanlık müfettişleri bütün 
ve Bakanlıkça teftişleri gerekli Tekel işletme ve Başmüdürlüklerinde teftişler yapmakta ve icabında tahk 

B) Yukarda mâruz görevler İstanbul, İzmir ve İskenderun gümrükleri Başmüdürlükleri ile bu Başmüdürlükler 
ruca Bakanlığa bağlı (15) müdürlük tarafından yürütülmektedir. 

Müdürlüklerden alt kademe olarak (30 aded Başmemurlıık ve (76) aded idare memurluğu, iş icaplarına göre, m 
tadır. 

C) Doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza müdürlükleri ve muhafaza mmtaka ve kısım amirlikl 
etmektedirler. 

D) Tekel Genel Müdürlüğü Bakanlık Merkez Teşkilâtına dâhil katma bütçeli bir kuruluştur. 
Bakanlık ile Tekel Genel Müdürlüğü arasındaki hiyerarşik iş bağlantısı Bakanlığa bağlı Tekel Tetkik ve Mur 

sağlanmakta ve o seviyedeki Tekel işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi bu kuruluşça yapılmaktadır. 

III - Personel kadrosu : 
a) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Merkez Teşkilâtı : 

Kanuni kadro 316 
Mevcut 270 

Münhal 46 
b) Gümrük Taşra Teşkilâtı : 
Kanuni kadro 1 456 
Mevcut 1 326 

Münhal 130 
c) Gümrük Muhafaza Teşkilâtı : 
Kanuni kadro 1 604 
Mevcut 1 407 
Münhal 197 (20 adedi (L) cetvelinde) 
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Yukarda gösterilen rakamların karşılaştırılma, »mdaı, dt görüleceği üzere Bakanlık Gümrük ve Gümrük 
kadrolara göre, önemli sayıda münhaller bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Görevlerin lâyiki veçhile yapılmasını engelliyen bu durumun giderilmesi konusunda gerekli işlemlere t 
dayız. 

IV - Hizmet için gerekli yatırımlar : 
Bilindiği gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir yatırım kuruluşu olmayıp, Devlet Bütçesinin mühim bir 

gelir bakımından büyük katkıda bulunan ve Gümrük politikasının anaprensiplerini uygulamak suretiyle d 
yan bir kuruluş olarak Devlet yapısında önemli bir yeri işgal etmektedir. 

Turizm endüstrisinin geliştirilmesinde bu Bakanlığın önemli bir rolü bulunduğu hususunu belirtmek y 
Bu bakımlardan, özet olarak, Bakanlığa mevdu hizmetlerin gerektirdiği yatırım harcamaları hakkınd 

miştir. 
1970 malî yılı içinde Bakanlıkça teklif olunan yatırını miktarının (7 840 000) lira olduğu, bunun anca 

kiyesi odan (G 063 000) liralık kısmının roddo'lıınduğu, kabul edilen (1 757 000) liranın (1 850 000) lira 
nun ikmal edileceği ve geri kalan (407 000) lira ile de Hatay ili sınırı içinde bulunan Cilvegözü Gümrük 
yaptırılacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 

1969 icra plânının 389 numaralı tedbirinde, Gümrük kapılarınım ıslahı ile buralardaki dar boğazla 
rin temini için de 1970 malî yılı yatırım programına yukarıya dercedilen (7 840 000) liralık yatırımdan 
yönünden, en önemli Gümrük kapılarından olan Kapıkule ve İpsala için (2 338 €00) liralık yatırım tek 
memiş olduğu anlaşılmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının araç durumunu gösterir liste eklidir (EK : 11 )i 
Bu listenin incelenmesinden de görüleceği üzere araç adedinin son derece noksan ve modellerinin de e 

halardan uzakta ve sınırlarda bulunan mevcut idarelerin taşıt ihtiyacına bu yıl faaliyete geçecek olan 
nın taşıt ihtiyacı da eklenince durumun hiç de olumlu olmadığı meydana çıkacaktır. 

Gerek Gümrük idare binaları ve gerek son derece güç şartlar altında çalışan memurlar için yaptırılaca 
dan uzak ve bilhassa sınırlar üzerinde bulunmakta, ticari ve turistik kapılar olarak, önemli bir durum a 

Yurt sathınım çok müşkül şartlı mahallerine dağıtılmış bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığı görev ü 
yan otomatik varlıklar olarak mütalâa etmemek' gerektiği ve vazife icabı gerekli işlemleri yapan idarenin 
yardımların yerine getirilmesinin de lüzumlu bulunduğu ve bu konuda istenecek tahsisatın esirgenmemes 

V - Personel eğitimi çalışmaları : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı kanunlarla yükümlü bulunduğu vazifeler ve gördüğü hizmetlerin çeşitliliğ 

bulunması bakımlarımdan, miktar itibariyle yeter derecede ve bilgi itibariyle yetişmiş mütehassıs elema 
Bu konu ile yakinen ilgili bulunan Bakanlık, her yıl, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Memurları için m 

çeşit Gümrük işlemlerinin zaruri kıldığı bilgi ve görgünün bu memurlara öğretilmesi işine1 önemle devam 
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Bu konularda öğretim ve eğitim, Bakanlığın' ana hizmetlerini tedvir ile görevli daire âmirleri tarafından ya 
göre Gümrük prensipleri ve Gümrük tarifesi tekniği öğretilmekte ve ayrıca turizm endüstrisinin gelişmesine yard 
lisan öğrenimi konusunda imkânlar sağlanmaktadır. 

Bu konularda ileri tekniğe sahip Batı devletlerinin hemen hepsinde gümrük meslek okulları mevcudolup 
sa'da) yüksek okul niteliğini de kazanmış bulunmaktadırlar. 

Bu zarureti hisseden Bakanlık bundan evvelki devrelerde kadük olan ve bu devrede yeniden Başbakanlık 
sunulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât kanunu tadil tasarısında : «lüzumu halinde meslekî okullar aça 
müne yer vermiş bulunmaktadır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, yüksek seviyede uygulanacak bir eğitim ve öğretim' sistemi ile kalifiye 
tirilecek ve Bakanlığın idari fonksiyonu daha tatminkâr bir tarzda yürütülebilecektir. 

VI - Hizmet gelişmesi ile ilgili düşünceler ve organizasyon çalışmaları : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuruluşu üzerinden 38 seneyi aşan uzun bir süre geçmiş bulunmaktadır. 
Bu süre içinde, Gümrük politikası ve prensip 1 ri hususundaki hizmet anlayışı kavramı genişlemiş, gümrü 

gerek vasıf itibariyle artmış ve değişik bir durum arz etmiştir. 
Ayrıca, GATT; Gümrük İşbirliği Konseyi; Müşterek Pazar; Türkiye, İran ve Pakistan'la aktedilmiş bulunan 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ; Avrupa Ekonomik Komisyonu Dahilî Nakliyat Kom 
gibi milletlerarası teşekküllerle andlaşmalara dayanan ilişkiler kurulmuştur. 

Bundan başka, son yıllarda yabancı ülkelerde çalışan ve miktarları yüz binlere ulaşan Türk işçilerinin ve yurd 
turistlerin her türlü Gümrük işlemlerinde yıldan yıla gelişen bir artış meydana gelmiş ve iş hacını, yasaldık ve kısın 
ile, 1932 ye göre, 14 misline yakın bir nisbette artmış ve buna karşılık kuruluşundan bugüne kadar, fiilî istihdam du 
ni kadrolarında % 17 nisbetinde bir eksilme kayd edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarının hiçbirinde böyle bir mis a ] e rastlamak mümkün bulunmamaktadır. 
Ayrıca gümrük geliri, kuruluşundan bu yana her yıl % 17 nisbetinde bir gelişme takibederek, 70 misli artmış 

betinde müstakar bir artış seyri takibetmiş, ithalât hacmi 75 misline ve ihracat hacmi da 47 misline ulaşmıştır. 
Genel cari masraflar içinde Bakanlığın cari masrafları kuruluş yıllarında, % 2,7 iken bugün % 0,5 e kadar ger 

nın tahsil masrafı 10 kuruş iken bugün için bu miktar 1 'kuruş 30 santime yani, sekizde birine, düşmüş bulunmakt 

Buna karşılık sosyal gelişmeler, turizm ve işçi hareketleri, milletlerarası alanlardaki ekonomik ve teknik gelişme 
revleri, gerek Gümrük politikası ve gerek Tekel1 yönünden Bakanlığa ağır mükellefiyetler tahmil etmiş bulunmasına 
personel yönünden, gerekli reorganizasyonu sağlıyacak ve gerek idari teşkilâta ve gerek Türkiye'nin ekonomik hay 
recek bir yeni teşkilât kanunu yürürlüğe konulamamıştır. 

Geçen devrelerde kadük olmak bahtsızlığına uğrayan ve bu kere yeniden Başbakanlıkça Yüce Meclise sunulduğu 
nu tadil tasarısının, biran önce kanunlaşmasını temin konusunda gerekli gayret ve müzaharetin gösterilmesini gönü 
teyiz. 
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Yüksek malûmları olduğu üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazine ihtiyacının büyük bir kısmını «1 
tahmini içinde yer alan (9 006 242 241) liralık kısmı ile % 36,76 sim» tahsil eden bir gelir dairesidir. 

Bu Bakanlığın, 10 yıl içinde, Devlet gelir bütçesine katkıda bulunduğa gelir payı ile % tutarı elete gö 
Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 10 yıllık vasati gelir payı, % ,'30,94 civarında bulunm 
Buna karşılık bu Bakanlık harcamalarının, her sene muntazam bir tempo ile azalan, (Binda) payını da 

edilmiştir. (Ek : IV) 
Bakanlığın gerek gelir ve gerek gider bütçelerindeki pay durumu teşkilâtta esaslı bir- reorganizasyonu 

yeni tadil tasarısı, yukarıda 'arz edildiği üzere, Başbakanlıkça Büyük Meclise sunulmuştur. 
Bu tasarı kanunlaştığı takdirde Merkez ve taşra teşkilâtı görev ve yetkilerinde, hizmetin gerektirdiği, b 

rumluluk dengesi sağlanacak, fuzuli formaliteler asgariye indirilecek, işlerde sürat temin oluna *ak, mah 
bir tarzda, işletilmesi mümkün kılınacaktır. 

Bu tasarının Bakanlığın teşkilât bünyesine getireceği en önemli yenilik Gümrük Uzmanlar Kumlunun 
Öteden beri gümrüklerimizde giriş formaliteleri ile yolcu ve turistlere uygulanan işlemler konuşanda 

maktadır. 
Bu tasarı ile milyonlarca liralık Gümrük varidatını tahsil eden elemanlarda aranacak yetenekler ile 

sistemindeki denge sağlanmış ve sızlanmalar asgariye indirilmiş olacak ve Gümrük hizmetlerinin veriml 
verebilme esasına bağlanarak, özel sektörde daha çok kazanma ve daha rahat yaşama imkânı arayan kali 
olara'k kalmaları mümkün kılınacaktır. 

Diğer taraftan, modern uygulama, prensip ve esaslarına göre 1963 yılında, hazırlanmış bulunan Gümr 
mak suretiyle kanunlaşmak imkânını bulamamıştır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde tahakkuk işlemleri basitleştirilecek, Gümrük Vergisi, para cezaları adi 
takip müddeti mâkul 'bir hadde indirilecek, idari teknik bilgiden mükelleflerle faydalanabilecek, vergi ta 
lanacak, gayritieari mahiyetteki veya hediyelik eşyalara son derece esnek, ferahlatıcı ve şimdiye kadar ya 
lanacak; büyük yatırımlarda bugün için mevcut ağırlaştırıcı formalite ve yasaklıklar bertaraf edilerek sa 
olacaktır. 

Bu tasarının kanunlaşmasını mümkün kılacak alâka ve sürati, memleketimizin ekonomik gelişmesi ve 
bu kanunun gerçekleşmesinde gösterilecek gayreti ve yapılacak yardımı ve müzahareti yerinde ve faydal 



34 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 939 — 

VII - Son beş yıldaki varidat ile Maliyeye devredilen miktarlar her sene artan bir seyir takib etmiş bulunmaktad 
VIII - 1969 Bütçesi ile verilen ödenek, ödeme emrine bağlananlar ve bakiyeler : 

Aralık 1969 sonu 
1969 yılı Bütçe itibariyle ödeme em-

rakamı rine bağlananlar Bakiye 

(A/ l ) 50 208 336 43 339 127 6 869 2 
(A/2) 4 696 000 3 696 000 1 000 0 
(A/3) 997 000 905 500 91 5 

Toplam 55 901 336 47 940 627 7 960 7 

Not : Bakanlar Kurulunun 15 . 9 . 1969 gün ve 6/12417 sayılı Kararı gereğince bakiye g 
miktarlardan cari harcamaların (5 020 833), yatırıra harcamalarından (1 000 000) ve trans 
sermaye teşkili harcamalarından da (50 000) lira olmak üzere yekûn en (6 070 833) lira mev 
tulmuştur. 

1969 ödeneklerinin kullanılmasında âzami tasarruf tedbirlerine riayet olunduğu görülmüştür. Yıl içinde Bakanlık 
dengesini bozmıyacak şekilde aktarmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. 

1969 Bütçe ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca, bloke edilmiş olan kısmı dışında kalan bakiye ödenekler kifaye 
nunun 3 ncü ve 7244 sayılı Kanun hükümleri gereğince ödenmesi gerekli kasa tazminatı için lüzumlu (3 375 000) 
ve bununla bütçe yılı sonuna kadar ancak hizmetlerin yürütülebileceği neticesine varılmıştır. 

Böylece, 1969 Bütçe ödeneklerinden bloke edilen miktarın dışında, yıl sonunda iptal edilecek ödenek bulunmadı 

IX - 1970 Bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler: 
Bakanlığın 1970 malî yılı bütçe teklifi 1969 Bütçesine nazaran , (6 427 251) lira noksaniyle (56 065 600) liradır. 
Bu miktarın (53 300 000) lirası (A / l ) , (1 757 000) lirası (A/2) ve (1 008 600) lirası da (A/3) cetveline dâhi 

nulmuş bulunmatkadır. 
Hal böyle olmakla beraber : 
1. Yıllık programlara göre her hizmet karşılığı ödeneğin, bütçe imkânları sebebiyle, tam olarak konulma 
2. İnşaat ödeneğinin 5 Yıllık Kalkınma Plânının yıllık icra programlarına göre ayarlandığı, 
3. 1970 bütçesine konulan ödeneğin, % 35zamlar dâhil, kadrolar nazara alınmak suretiyle konulmuş olduğu, 
4. 1970 bütçe teklifinin esasen geçen yıl bütçesinden noksan olarak tertibedildiği için 1970 ödenek tekliflerind 

ruf görülemediği, 
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5. Bugün için (L) cetvelinden serbest bırakılmasına lüzumlu kadro bulunmadığ!, 
6. (D) cetvelinde bulunan personelin uzun müddetten beri terfi edemeden çalıştırılmalarına ve mağdu 

çe imkânları düşünülerek, bu konuda artırıcı teklifte bulunulamadığı, 
7. (E) cetvelinde mevcut (1 500) er liralık iki mütercimlik kadrosunun birinin münhal olduğu ve bu 

şıldığı, 
8. Gümrük kimyageri 'bulmakta çekilen güçlük ve memur kifayetsizliği sebebiyle ve her geçen gün artm 

ve intacını temin bakımlarından merkezde 18 ve taşrada 12 memura ek görev verildiği, 
9. Yabancı uzman istihdam edilmediği, 
10. 4489 sayılı Kanuna göre, staj için, yabancı memleketlere memur gönderilme işlemlerinin maksada 
11. Demirbaş ve döşeme ödeneğinin, merkez teşkilâtında yalnız daktilo, hesap makinası gibi lüzumlu ma 

'teşkilâtında yeni yapılan veya hizmete açılmış veya açılacak olan gümrük kapılarına ihtiyaçları olan mefruşa 
komşu kahvelerden ariyet aldıkları, soba dahi temin edemedikleri gibi bir gerçekle karşı karşıya kalındığı, 

d'2. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin en verimli tarzda kullanılmıasma gayret edildiği, 
'13. 'Bakanlığın taşıt ihtiyacını karşrhyaeak tahsisatın tam olarak hiçbir zaman konulamamış olduğu, b 

duğu, 'buna karşılık, 20 adedi o.n yaşın üstünde olmak üzere, mevcut bulunan 41 aded araçtan 10 adedinin 
mevcut taşıt kadrosunun kaçakçılığın meni ve takip görevi ile meskûn yerlerden uzak bulunan gümrük ka 
ihtiyaçlarını teminde kullanıldığı, meselâ Kapıkule ile Edirne arasında bu işe tahsis edilen otobüsün 1952 
lanın ise 1956 modeli taşıdığı, 1969 malî yılı Bütçesinden alınması kabul edilen 17 araçtan, bugüne kadar, 

14. Yayın harcamaları abonman ve kitap satmalınması gibi konularda, bütçeye konan tahsisatla yctini 
'15. Hakiki masraflar göz önünde bulundurularak samimî bir şekilde hazırlanmış bulunan bütçede tasa 

makta olup, fazla bir ödenek konulmamış bulunduğundan tasarrufun da mevzuubahsolmadığ], 
ıMüşahede edilmiştir. 

X - Genel düşünce, dilek, temenni ve teklifler : 
A) Genel düşünceler : 
Gümrük vergi ve resimlerinin, bu konudaki mevzuata uygun bir (şekilde tahsili suretiyle, Hazineye bu ö 

kilâtiyle, Boğazlar ve Marmara bölgesi dâhil, İçişleri Bakanlığı görev sahası dışında kalan mahallerde, kaçak 
birlikte su ürünlerinin avlanması konusundaki menfi davranış ve hareketleri önlemek vazifeleri ile yükümlü 
sini süratlendiren turist ve yolcu akımını, görevli memurlarının olumlu hareketleri ile artıran ve bu suret 
ve gelişmesinde e'tken bir rol oynıyan Gümrük ve Tekel Bakanlığının çalışmaları memnuniyet verici bir duru 

B) Dilek ve temenniler : 
1. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca düzenlenen ve uygulanan gümrük politikasının günümüzün anlayış v 

gerçeklerine ekonomik bünye ve ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. 



34 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 941 — 

Bu gereğin yerine getirilmesi modern görüş tarzına göre hazırlanmış bir gümrük kanunu ile bu kanunu liyakatle 
ihtiyaç göstermektedir. Bu hal her yönden tatmin edilmiş kalifiye 'bir personel kadrosunu zorunlu kılmaktadır. 

Bugünkü ihtiyaçlara 'göre hazırlanacak bir Gümrük ve Teşkilât Kanunu Gümrük gelirlerinin artmasını, sanayi 
inkişafım mümkün kılacak ve turizm 'endüstrisini geliştirecektir. 

Bu bakımlardan modern anlayışa, göre hazırlanmış bir gümrük kanunu ile ıbu kanunu liyakatle uygulıyacak perso 
tasarılarının, turan evvel, kanunlaşması, 

2. Bakanlık bütçesinin incelenmesi sırasında gümrüklü eşya konulmasına mahsus antrepo, ambar ve sundurmal 
fiye edilecek eşyalar hakkındaki hükümleri şümulüne giren veya dış ticaret veya para koruma rejimlerine aykırı o 
için, yukarıda mezkûr mahallerde, bekliycn ve bu günkü fiilî durumları sebebiyle millî envantere girmiş olduklarını ka 
larca liralık eşyanın mevcudolduğu öğrenilmiştir. 

6/11694 sayılı S Mayıs 1969 günlü Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesinde : «Bu kararın yayımı tarihin 
koruma ımevzuatı dışında veya bu hükümlere aykırı olarak gümrüklere getirilmiş bulunan mal, eşya, makina ve vası 
bit edilecek şartlar dâhilinde, istisnai olarak, ithallerine izin vermeye bu 'bakanlık yetkilidir. Hükmüne yer verilmiş 

Aradan 8 ay gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen böyle bir tasfiye yapılmamıştır. 
'Gümrük ve Tekel Bakanlığınca, Hazineye yüz milyonlarca liralık gelir sağlıyacak ve gümrüklü eşya konular ma 

cek ve millî envantere girmiş kıymetleri heba olmaktan kurtaracak olan ıbu ka'bîl eşyanın tasfiyesi konusunda, Mal 
rek bu önemli dâvanın hallinde zaruret görüldüğü, 

'8. Gümrük kapılarındaki bürolarda demirbaş eşya, döşeme ve konut durumlarının son derece noksan olduğu an 
Bu kabîl ihtiyaçların 'giderilmesi ve Habur köprüsü ile Dereköy tesislerinin biran önce ikmali ile hizmete açılmasın 

lerdeki gümrük idareleri ile mukayese edilince onlarmkine nazaran hiç de geri sayılamıyacak bir dr#uma getirilmeleri 
4. Bakanlığın taşıt ihtiyacını karşılıyacak tahsisatın, şimdiye kadar, konulmamış olduğu müşahede edilmiştir. 
Bakanlığın taşıt kadrosu 56 olup, buna karşılık, 20 adedi 10 yaşın üstünde, 41 araç mevcuttur. 
Mevcut taşıt kadrosu kaçakçılığın, men ve takibi görevi ile mezkûr yerlerden uzak bulunan Gümrük kapılarınd 

ihtiyaçlarının teminine göre tahsis edilmiştir. 

Raporumuzun VIII nci bölümünde etraflıca izah olunduğu üzere Bakanlığın taşıt ihtiyaçları ve sağlanmaları k 
rulmasını, 

'5. Bakanlık bütçesinin incelenmesinde : 
4. Müfettişler geçici görev yolluğunun, her müfettiş için yıllık yer değiştirme masrafı olarak konulan (4 030) li 

baliğ olduğu, buna karşılık (69 680) lira noksaniyle (625 000) lira teklif olunduğu, 
'2. Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğunun asgari ihtiyaç olarak (360 000) lira olarak hesabedilmesine karş 

•(27-5 000) lira ödenek konulduğu, 
IMüşahede olunmuştur. 
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Hac mevsiminde ve yolcu ve turist giriş ve çıkış cereyanının çok olduğu zamanlarda bu bakanlık müfet 
ızorunluğu da yüklenmektedir. 

Bu itibarla, önemine binaen, yıl içinde bakanlıkça bütçe imkânları dâhilinde bu yetersizliğin giderilmesi 

C) Teklifler : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının {^mrük ve kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinin çeşitli sebeplerle çok ar 

nun malûmudur. 
Bilhassa gümrük kapılarında hizmetin aksamasından hemen her zaman şikâyetler olmaktadır. 
Şikâyetlerin mevzuatla ilgili olanlarının yanında gümrük kapılarındaki tesirlerin ve teşkilâtlanmanın ge 

da ileri geldiği bir vakıadır. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1970 bütçe teklifi (56 065 600) liradır. Geçmiş yıllarda da bütçenin bu mikt 
Gümrük tesislerinin bu bütçe ile arzulanan seviyeye kavuşturulması mümkün değildir. 
Ancak, 1970 yılında hizmetin hiç olmazsa idari kısmının aksamaması için çok lüzumlu gördüğümüz ve a 

tarlarda ödenek ilâvesine mucip sebeplerine binaen zaruret görmekteyiz. 
1. Hizmetlerin gelişmesi bölümünde izah olunduğu -gibi bilhassa dış memleketlerde çalışan Türk işçilerini 

rüklerdeki muamele hacmi çok artmıştır. 
Bu itibarla basılı kâğıt ve defter ihtiyacı da artmıştır. 
1970 bütçesine konulabilen ödenek 1968 yılı fiilî sarfiyatından da azdır. Bu gerekçe ile bütçenin 13.120 

leri maddesindeki ödeneğe (30 000) lira ilâvesi ile ödenek yekûnunun (220 000) lira olarak kabulünü, 
2. Sam'sun, Mersin, Derince, Özalp, Yüksekova, Muradiye, Çukurca, Uludere, Tekirdağ ve Urfa'da yen 

ımakta olduğu, ayrıca Dereköy ve Habur gümrük kapılarının açılmak üzere bulunduğu anlaşılmıştır. 
Yetkililerin bize ifade ettiğine göre ödenek kifayetsizliği sebebiyle mevcut birçok gümrük kapılarında kah 

dır. Birçok yerlere soba dahi temin edilememiştir. Yukarıda zikredilmiş bulunan binaların asgari mânada v 
rişe imkân vermemekle beraber, memura hiç olmazsa masa, sandalye, dolap ve .binalara soba temini gibi k 
13.130 döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesindeki ödeneğe (50 0001) lira ilâvesi ile ödenek yekûn 

3. 4J032, 5383 sayılı kanunlar icabı, muhafaza memuru, gemi adamları, muayene memuru ve kolcuların g 
(1 0:57 192) lira katî harcama yax)dmıştır. Buna dair kararnameye göre 4 yılda bir verilmesi gereken deri c 
murluğun ödenek kifayetsizliği sebebiyle 1961 yılından beri verilemediği anlaşılmıştır. îdare, Maliye Baka 
için 50 lira, dikiş için 75 liraya bu işi yaptıramadığını ifade etmektedir. Bu sebeplerle idare giyim ve kuşam 
lira hesaplamış iken bütçe imkânsızlığı sebebiyle ancak (1 000 000) lira bir ödenek konduğu görülmüştür. B 
(92 500) lira eksiktir. Personelin kanunla tesbit edilmiş olan özlük hakkına taallûk etmesi nedeniyle bilhesa 
bu ödeneğin hiç olmazsa geçen yılki seviyesinde verilmesini zaruri ve kaçınılmaz görmekteyiz. 

Bu sebeplerle, 13.320 giyim, kuşam alımları ve giderleri maddesindeki ödeneğe (100 000) lira ilâvesi il 
rak kabulünü, 
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4. Gümrük amb arların d aki eşya ve vasıtalar 'her gün .biraz daha artmakta olduğundan bunların bakım ve kor 
dir. Bilhassa çeşitli sebeplerle el konulan vasıtala rın ardiye ücretini ödemekte idare ödenek kifayetsizliğinden güçlük 
malzemelerin sadece ilân masrafı (100 000) liraya yaklaşmaktadır. Buna rağmen 1970 ödeneğinin 1969 dan az old 
I14.160 gümrük hizmetleri giderleri maddesindeki ödeneğe (50 000) lira ilâvesi ile ödenek yekûnunun (175 000) lira o 

'5. Hudutlarda 'bulunan gümrük kapılarındaki tesislerimizin aynı yerlerdeki yabancı devletlerin gümrük tesisl 
ıkânsız bulunmaktadır. Bilhassa gümrük trafiğinin fazla bulunduğu Kapıkule gibi yerlerdeki tesislerimize ıslah ve o 
maz bir zarurettir. Bütçede bina onarımı için konmuş olan ödeneğin bu işler için yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. B 
tesislerinde kullanılmak üzere, 16.810 bina onarımı maddesindeki ödeneğe (30 000) lira ilâvesi ile ödenek yekûnun 
lünü, 

6. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe tekliflerinin gerçek bir bütçe samimiyeti ve âzami tasarruf zihniyeti içind 
ğımız için ve esasen yekûnu (56 065 600) lira olan bütçe rakamlarını imkânsız bulduğumuz için ilâvesini istediğimiz 
'rakamları içinde realize edilmesi imkânını bulamadığımızdan tekliflerimiz Yüksek Komisyonun tasvibine mazhar old 
miktarının genel bütçe imkânlarından karşılanmasını arz ve teklif ederiz. 

Keyfiyet Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun tetkik, takdir ve tasviplerine sunulur. 
Saygılarımızla. 

RAPORTÖRLER 
Çorum (Milletvekili Bolu Milletvekili 

Aslan Topçubaşı Halil İbrahim Cop 
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EK : 1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük Muhafaza 
Teşkilatınca, dört yıl içinde, yakalanan kaçak 

eşyanın ortalama durumu 

Girişte ve çıkış ta ya!kalanan 
Seneler eşya ve dövizlerin Ikıymet tu t a r ı 

14 1071 637 
17 393 235 
14 687 898 
26 060 685 

EK : 2 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı araç durumu 

Sene Ödenek Al ınacak vasıta A 

1962 200 000 fi aded Sta t ion W. 
1963 106 500 3 aded Jcep 
1964 — — 
1965 70 000 1 binek 
1966 160 0OÖ 1 otobüs 
1967 250 000 5 aded Jeep 
1968 — — 
1969 1 197 000 4 Jeep , 12 'kaptı kaçtı , 2 

1 motosiklet 

1966 
1967 
1968 
1969 
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EK : 5 

Bütçe Kanunu ile Kanunai. göre 
kaibul edilen 'Tahsilat fark 

Soneler t silimi m 
2 404) 437 414 
2 941 196 935 

510 042 586 
314 803 065 1964 '2 911 480 '000 

2 404) 437 414 
2 941 196 935 

510 042 586 
314 803 065 

1965 3 256 000 000 3 473 524 624 217 475 476 
1966 3 691 O00 000 4 021 785 584 925 214 416 
1967 4 947 000 000 i '515 881 '516 799 118 484 
1968 5 315 000 000 3 281 146 182 (* *) 
1969 6 815 000 000 

(*) Mart, Kasım 1969 ayı sonuna kadar 9 aylık gelir toplamıdır. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereği 

ödemeler 

ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardı mı 
12.340 Tedavi ye cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

12 000 

12 000 

30 053 431 

44 778 010 

Kesim toplamı 30 053 431 

tice yapılacak 

Kesim toplamı 

30 053 430 

1 
3 972 130 

Kesim toplamı 

3 403 920 
110 500 
457 710 

3 481 848 

775 000 
73 000 
37 500 

350 000 
10 000 

2 186 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lina 

12 000 

12 000 

47 86C > 148 

27 460 586 

27 460 585 

1 . 
3 918 420 

3 403 920 
114 500 
400 000 

6 060 000 

775 000 
73 000 
37 500 
390 000 
10 000 

4 730 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.413 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.590 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazmi

nat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARİ 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

— 943 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

50 348 44 000 

1 

4 921 440 8 471 440 

1 450 000 5 000 000 
3 461 440 3 461 440 

10 000 10 000 

1 500 1 500 

4 200 4 200 

285 000 
285 000 

1 

676 400 
43 510 

250 000 
250 000 

1 

625 000 
35 000 

2 343 461 1 944 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 404 001) 

II - Yurt dışı yollukları 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

1.2.871. Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 580 000) 

13.000 Y Ö N E T I M G I D E R L E R I 

GENEL YÖNETİMLİ] İLGİLİ ALIM
LAR 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 

— 949 — 

197 
1969 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

209 510 

19 000 

185 000 

19 000 

342 000 ' 275 000 

22 800 15 000 
313 500 200 000 
147 250 90 000 

4 408 475 4 469 0 

95 000 
190 000 
142 500 
57 000 

408 500 
85 975 
14 250 

993 225 1 065 000 

100 000 
190 000 
150 000 
80 000 

440 000 
85 000 
20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13,220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 (î iyi m. - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

.13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 

— 950 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

66 500 
57 000 
313 500 
4 750 
7 600 

1 336 650 

1 092 500 

6 650 
237 500 

218 500 
294 500 
47 500 

m 500 
40 000 
360 000 
5 000 
10 000 

1 075 000 

1 000 000 

5 000 
70 000 

250 000 
320 000 
45 000 

449 350 481 500 

560 500 615 000 

831 250 982 500 

9 500 10 500 

14 250 22 000 
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1970 

Madde Ödeneğin çeşidi 

13.530 Kara taşıtları işletme ve onarma giderleri 
13.540 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan, örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

14.160 Gümrük hizmetleri giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunlarla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 

14.430 Para taşıma giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

332 500 
475 000 

2!57 500 

350 000 
600 000 

250 000 

634 601 526 102 

142 500 

4 750 
137 750 

57 001 

57 000 

256 500 

237 500 
19 1 000 

130 000 

5 000 
125 000 

219 000 

200 000 
19 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 952 — 

1969 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe is 
Lira Böl 
Madde 

178 600 177 100 

7 600 
161 500 
9 500 

375 250 

7 600 
160 000 
9 500 

23 750 23 750 

14 250 15 000 

337 250 394 000 

332 500 
4 750 

359 000 
35 000 
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1970 
1969 ödeneği Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 12 000 
12.000 PERSONEL GtDERLERİ 

Bölümü toplamı 44 778 010 47 860 148 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 408 475 4 469 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 634 601 526 102 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 375 250 432 750 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 50 208 336 53 300 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 954 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
KONUT SEKTÖRÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri 
(Bayındırlık bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1I İ7M HT S K KTÖRÜ Kesim toplamı 

128.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

22.000 YAPI, T.KStS YE BÜYÜK ( ) \ AR1MLALÜ 
Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHtZAT VK TAŞIT AL1M-
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

407 000 

4 696 000 

4 696 000 

;; 499 ooo 
1. .197 000 

1 350 000 

1 350 000 

4 696 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 4 696 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

19 
1969 ödeneği Hükümete e istenen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teshili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATMALMA-

LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına hedeli 

U - Transferler 
35 .000 S O S Y A L T R A N S F E R L E R 

Ö D Ü L , İ K R A M I Y E , M Ü K Â F A T V E 
Y A R D ı M L A R 

35.G5G Kaçakçılarla (;at'])işma neticesinde ölenle
rin teçhiz, tekfin ve kahir yapma masraf
ları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.71.0 Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardım (Gümrük Memurları Yardımlaşma 
Derneğine) 

500 000 

000 

82 000 

500 000 

84 000 

500 0 

500 000 

2 000 

93 600 

95 6 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 413 000 413 0 
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Bölüm Madde Ödeneğin §e§ddi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüsleri geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.600 Geri verilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 956 — 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

35 000 
5 000 

373 000 

40 000 40 000 

373 000 * 373 000 

500 000 

84 000 

413 000 

997 000 1 



35 - Tarım Bakanlığı 



35 — Tarım Bakanlığı — 053 — 

Rapor 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı , .1970 yılı Bütçe teklifi üzerinde yapmış olduğumuz inceleme, teklif . ve feiM-nnilc 
'Bilindiği üzere, memleketimiz ekonomisinin ten,elini tarım teşkil e tmekledir . Zira, 19(>8 yıluı<!a (88 

gelir içinde t a r ım (29 884 000 000) lira ile ilk se/ayı teşkil etmekte, nisbeti de % '•'>'.),! yi bulmaktad 
sektönü izlemektedir. İhracat ımızın ise % 80 ini 'tarım ürünleri teşkil e tmektedir . 

.Diğer ta raf tan , ('.)'•> 5:î9 000) olan nüfusumuzun (22 809 000) ini yani % 08 ini köylü nüfusu teşkil 
edilen aktif nüfusun ise, (9 940 000) lira. % 72.3 ii tar ım sektöründe (yılışmaktadır. önemli diğer 1 bir sek 
aktif nüfusun ancak % 1*̂ 4 üııü teşkil e tmektedir . 

'(îenel ekonomi içindeki yeri önemli olan farım sektörünün arzu edilen ölçüde gelişmesini b.'ka faktö 
Tarım sektöründe nüfus a r t ' a , diğer sektörler, oranla, dab.a fazla olrıakt a.dır. Diğer sektöHeıc kay 

deki payı azalmakta, buna rağmen, tar ım nüfusanda mut lak ohırak devamlı bir ar t ış görülmektedir . B 
lalığı belirmekte işgücü israfı yanında tüket ic i olarak da kalkınma cakaları olumsuz yönde (-ikilenmekt 
'nüfusun tarım di yi sektörlere aktar ı lması ve diğer taraf tan ta,rım sektöründe istihdam i.ak^iii;.. ı:*::: ar 

Diğer t a ra f t an tarımsal arazi varlığımız (2C>; milyon lıekla:' olup, marjinal hududa ulaşılmış bulu 
si, ihracat ın geliştirilebilmesi ve tar ım sektörüne dayal ı endüstr inin a r tan iht iyacmın karşı lanabilmesi 
mızda iş ve satıh prodükt ivi te ler inin istenilen seviyeye çıkarı lmalar iyie sağlanabilecektir . 

Memleketimizde endüs t r i sektöründe çalışan her İçişi (11 000) Tl. gelir kazanıyorken, tarım sektörü 
şük lüğü gibi .nedenlerle, bu değer (2 900) l i raya düşmektedir . 

iSektörlerarası gelir dağı l ımındaki dengesizliklerin giderilmesi, tar ım sektöründe çal ışanların (inekler 
ması, bu sektörümüzde sermaye bir ikiminin h ız landır ı larak gelişmemiz için zorunlu yatı tamların yapılm 

İBıı genel görüş al t ında tar ımımızın gelişmesi için İk inci 5 Yıllık P lânda da sıralandığı üzere; 
a) Tar ımsal üre t imin hava şa r t l a r ına bağlıl ık derecesinin azaltılması, 
îb) Halkımızın a r t acak olan besin ve diğer temel ih t iyaçlar ın ın karşı lanması , 
•c) Yurdumuzda üret i len her çeşit ü rün le re olan ihtiyacın, tamamının, y u r t içinden karşı lanması , 
d) Tar ımsal ü rün le r ihracat ın ın geliştirilmesi, 
e) Bir im sahadan al ınacak verimin ar t ı r ı lması , 
f) Tar ımsal g i rdi f iyat lar ını asgar i seviyede t u t a c a k tedbi r ler in alınması, 
g) Tar ımsal girdi lerin kul lanımının art ı r ı lması , 
h) Kred i t a tb ika t ın ın genişletilmesi, 
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i) Tarım işletmelerinin düzenli ve yeter gc lirli, pazar için üretim yapan ekonomik üniteler haline getirilmes 
j) Sulama konusunda yeni yatırımlara gidilmekle beraber, daha çok yapılmış yatırımlardan tnııı mânası ile fayda 
k) Tarımsal kaynakların muhafazası ve en uygun kullanma şekline göre değerlendirilmesi, 
1) İyi bir fiyat politikasının geliştirilmesi, 
m) Tarımsal Pazarlama ve değerlendirme tesislerinin geliştirilmesi, 
n) Çiftçimizin teşkilâtlandırılması, 
gibi çalışmaların titizlikle ele alınmasının ve tarım hizmetlerinin bu politikaya uygun oi.-rrak yürütülmesinin 

maktayız. 
Toprak rejiminin düzenlenmesi ve zirai reformun gerçekleştirilmesi için hazırlanan kanun tasar ımın en kısa zam 

sunulacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

IBilindiği üzere, Tarım Bakanlığı, 320o sayıiı 'Teşkilât ve Vazife Kanunu ile memleketimizin ziraat, hayvan ve 
t u konulara giren işlerin iktisadi durumlarına göre düzenleme, ıslah etme, teşkilâtlandırma \ e geliştirme görevlerin 

Ancak ormancılık hizmetleri, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşka 
4/726 sayılı onayı ile, Tarım Bakanlığından alınmış ve bu hizmetlerin yeni kurulacak O'T.ıan Bakanlığı tarafından y 

l)iı durumda, Tarım 'Bakanlığı teşkilâtı : 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, 
Voleriııcr İşleri Genel Müdürlüğü, 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
I). Meteoroloji İşleri Gıuıel Müdürlüğü, 
T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Yem. Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
T. Süt Ihıdüstrisi Kurumu ({enel Müdürlüğü, 
Yapağı ve Tiftik T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

. ıPauiıuk İşleri Müdürlüğü, 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 
Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü, 
Zatisi eri Müdürlüğü, 
Levazım Müdürlüğü, 
Savunma (Sekreterliği, 
Muhasebe Müdürlüğünden müteşekkildir. 
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Ayrıca Kalkınma Plânları gereklerine uyularak kurulan, Plânlama ve Ekonomik Araştırmalar Dair 
zarlama Dairesi ve Organizasyon ve Metot Dairesi başkanlıkları vardır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ayrı bütçelere sa 
Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, T. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdüıiüğü, Yem Sanayii Genel Mü 
lüğü ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü müstakil sermayeli kuruluşlar olup, ayrı bütçeleri \rardır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanbğına bağlı olduğu halde, söz konusu Bakanlığın Teşkilâ 
Müdürlüğün Bütçesi de Tarım Bakanlığı Bütçesi içerisinde mütalâa edilmektedir. 

Buna göre, Tarım Bakanlığının Topraksu dâhil, Genel Bütçeli kuruluşlarının, 19(5!) yıh Bütçe durumu 

1969 yılı Bütçesi 
(Tl.) 

(A/1) Cari harcamalar 472 252 154 
(A/2) Yatırım harcamaları 416 827 001 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları Gl 934 162 

Toplanı 951 013 317 
Ödeme emrine bağlanan : 

(A/ l ) Cari harcamalar 421 894 581 
(A/2) Yatırım harcamaları 317 213 662 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 57 055 098 

Toplam 796 163 341 
26 . 12 . 1969 tarihi itibariyle bütçe ödeneği artığı : 
(A/ l ) Cari harcamalar ' 50 357 573 
(A/2) Yatırım harcamaları 99 613 339 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 4 879 064 

Toplam 154 849 976 

Tarım ürünlerimize arız olan muhtelif hastalık ve haşerelerle gerekli mücadelenin yapılması için 196 
de kifayet etmiyen Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri ile, mücadele ile ilgil 
maddelerine, Millet Meclisinin tatilde bulunduğu devrede 6813 sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanıla 
olup, bu husustaki kanun da T. B. M. M. ne gönderilmek üzeredir. 
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1969 yılı liıüteesi ile Bakanlığa verilmiş ödenekler bugüne kadar, muMelAf^hizjıaetlere;; kifayet etmiş ve harc 
lerinde fazla ödenek bulunmadığı müşahadc edil m iştir: • •-. •••':!."' , I . : 

(Bakanlığın 1970 yılı Bütçe teklifinin 1969 yılı IBütcesi ile mukayesesi aşağıdadır. 

1969 Yılı (Tl) 1970 Yılı (TL) 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamalar 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Toplam 

472 252 154 
416 827 001 

: 61 934 162 

951 013 317 

472 500 W> 
388 615 000 

52 546 309 

9J3; '661 309 

Fazlası veya 
nokfeatü '(TBL). . 

+ 247 846 

— 28 212 001 

— 9 387 853 

— 37 352 008 
1970 yılında, geçen seneye nazaran cari harcamalarda;' {247 846) lira fazla, yatırım harcamalar nda (28 212 001) 

ve transfer harcamalarında (9 387 853) lira noksan olmak üzere bütçe yekûnu (;37 352 008)/lira noksan bulunmak 
[Buna göre 1970 Tarım Bakanlığı Bütçesi Devlet Bütçesinin % 3,5 ini teşkil.etmektedir- Halbuki aynı oran ge 

Bütçesi geçen yıldan % 4,0 daha azdır. ;•,;•••:•: '••- .-.• •• 

1970 yılı Bütçesi teklifinde yer alan ve (A/ l ) , (A/2), (Â/3) işaretli cetvellerinde 'biıhuiim (913 661 309) lira tu 
itibariyle dağılışı şöyledir : 

Ziraat • 175 319 448 
Zirai Mücadele 89 860 516 
Veteriner 94 502 019 
Toprak <• Su 316 127 501 
'Tetkik ve istişare 4 745 880 
Teftiş Kurulu •....; ,., 68,8,7,50 
Pamuk i ,'.8 2^9.27,2 
Zatişleri ,315,013090, 
-Neşriyat ,. 

• • ; ^ > 8 ^ ' $ $ 

Leyazıan, Md. ; ,2,79:7..829 
Savunma Sek. 2 
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Orman Bakanlığı 498 199 
Köy İşleri Bakanlığı 5 000 001 
Muhasebe Müdürlüğü — 50 002 

Toplam 913 GGl 309 

1970 yılı Bütçe teklifi olan (9Kî GGl 309) liranın (472 500 000) lirası eari harcama ödenek talebidir. Ca 
ise şöyledir : 

Ziraat 76 641 269 
Zirai Mücadele 69 615 516 
Veteriner 63 821 195 
Topraksu 37 869 000 
Tetkik ve istişare 2 604 850 
Teftiş Kurulu 688 750 
Pamuk 2 344 270 
Zatişkri 214 779 320 
Neşriyat ve Tanıtma 839 800 
Levazım Müdürlüğü 2 797 829 
iSavunma Sekreterliği 2 
Orman Bakanlığı 498 199 

Toplam 472 500 000 

1970 yılı cari harcamaları 1969 yılına nazaran (247 846) lira fazla talcbodilmiştir. Fazla talebin bölüm 
ledir : 

Fazla veya 
Noksanı 

Personel giderleri + 13 287 179 
Yönetim giderleri — 3 130 733 
Hizmet giderleri — 4 661 599 
Kurum giderleri — 3 617 085 
Çeşitli giderler — 1 629 916 

Toplam + 247 84Ç 
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Ancak cari harca mal ardaki fazlalık Orman Bakanlığı giderleri için 1970 yılı Bütçesinde yeniden açılan tertip 
gelmiştir. 

1970 yılı yatırım bütçe teklifinin kalkınma plânı, 1970 yılı programına uygun olarak tanzim edildiği müşahad 
'Bakanlığın 1970 yılı yatırım bütçe teklifinin hizmetlere dağılışı şöyledir : 

Ziraat 73 430 000 
Zirai Mücadele 17 695 000 
Veteriner 17 937 000 
Topraksu 273 878 000 
Pamuk 5 675 000 

Toplam 388 615 000 
Ancak yukarıda işaret edilen Tarım Bakanlığı Bütçesine konulan yatırım ödenekleri dışında, sari inşaatlar karşı 

lığı Bütçesine konan ödeneklerle ve döner sermayeden yapılan yatırımlarla Bakanlığın 1970 yatırım programı (4 
tedir. Bu (465 777 000) liranın hizmetlere dağılımı aşağıya çıkarılmıştır : 

Ziraat 122 192 000 
Zirai Mücadele 21 195 000 
Veteriner 39 837 000 
Topraksu 273 878 000 
Pamuk 8 675 000 

Toplam 465 777 000 
Cari harcamalar ve yatırım harcamaları dışında kalan harcamalar, sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütç 
Bakanlığın 1970 malî yılı Bütçesine bağlanan (A/3) işaretli cetvelde yer alan bu ödeneklerin hizmetlere dağılı 

Ziraat 25 248 179 
Zirai Mücadele 2 550 000 
Veteriner 12 743 824 
Topraksu 4 380 501 

Tetkik ve İstişare 2 141 030 
Pamuk 200 002 
Zatişleri 232 770 
Köy İşleri Bakanlığı 5 000 001 
'Muhasebe Müdürlüğü 50 002 

Toplam 52 546 309 
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Ziraat işleri Genel ^Müdürlüğü : 
'Tarım Bakanlığı, Devlet Teşkilâtı ilerisinde memleketin ziraat, hayvancılık ve orman politikasının tatbi 

nomik durumlarına göre tanzimine, ıslahına ve teşkilâtlandırılması ve inkişafına mütaallik hizmetleri görme 
edilen 3202 sayılı Tarım Bakanlığı Görev Ve' Teşkilât Kanununa göre görevini ifa etmektedir. 

'Bu kanunun 6 ncı maddesine göre Genel Müdürlüğün görevlerini su 'şekilde'hülasa 'etmek 'kabildir. 
a) Memleket ziraat politikasını yürütmek, 
b) Ziraat üretimini ic ve dış ekonomik icaplara göre, düzenlemek ve ıslah etmek, 
e) Zirai araştırma, ıslah, üretme ve temizleme müesseseleri kurmak, 
d) Tohumların tescili, kontrol ve sertifikalarını yaparak' vasıflı tohumluk sağlamak, 
e) Zirai ürünlerin memleket içinde işlenip kıynietleridir'ilmesine çalışmak ve bunun için lüzumlu tesi 
Bu maksatla Bursa'da Konservecilik Araştırma Enstitüsü tesisleri, Antalya'da Narenciye Suları ve Kons 

Ürünleri Teknolojisi Araştırma ve Yayın İstasyona "tesisleri' "kurulmuş ve hizmetler ile özel sektöre öncü 
f j " ' Zirai üretimi canlandıracak Ve çoğaltacak teşkilât .meydana, getirmek ve. tedbirler almak. 
ğ)' TC'v, çiftlik ve köy ekonomisinin'"düzeltilmesine ve düzenlenmesine çalışmak, 
h) Okul içi ve okul dışı zirai eğitimi teşkilâtlandırmak,, , ' , ' . - . 
ı) Ziraat alet ve makinaLarı üzerinde araştırmalar yaparak, memleket şartlarına eri uy^un ziraat alet 

teşvik, murakabe ve yurt ölçüsünde organize etmek, 
j) Ziraat odaları ve ziraat teşekkülleri kurmak ve murakabe etmek, 
Ziraat Odaları Kanunu yeniden gözden geçirilerek ihtiyaca uygun tasarı T. B. M. M. ne sunulmak üzere 
k) Bunlar dışında özel mevzuatla yüklenen vazifeleri yapmaktır. 

1937 yılındaki ihtiyaç, şart ve görüşlere uygun olarak .çıkmış bulunan Teşkilât Kanunu artan ve genişliy 
görevlerin ifasına cevap verenıez- fi;ah3; gelmiş, bulunmaktadır.- Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü daha aktif 
ra başlandığı öğrenilmiştir. ; ' .. 

I - Hizmetler : 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bu hizmetlerini 67: il Teknik Ziraat Müdürlüğü; 580 ilçe ziraat teknisyen 

17 araştırma enstitüsü, oG araştırma istasyonu, 2 lâbdratuv'ar, 2 tohum üretme merkezi, l'> fidanlık, 'M- ziraat 
vasıtası ile yapmaktadır.. Bü kuruluşlar yüksek verimli, hastalıklara mukavim, bitki ve hayvan çeşitlerini 
çiftçinin ihtiyacı bulunan tohum, fidan, fide, çubuk ve !dâmızlık hayvan üretmekte ve yetiştirmekte, ara 
tod ve modern tarım bilgilerini çiftçinin ayağına götürmekte, çiftçi ailelerinin kadın, erkek Ve çocuklarının 
çalışmaktadır. ? , - , 
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Genel Müdürlüğün cari, yatırım ve transfer harcamaları bütçesi 1963 - 1969 yılları arasında aşağıda görüleceğ 
termıştır. 

'ı Ödenek miktarı Tl. . --

1963 155 699 556 Bayındırlık Bak. yürütülen 
1964 , 174 961 882 Yatırımlar dâhil V,- < \ 
1965 , 191,256'038 ; » , » . . ; - • ' , ' \ : \ 

mm •, 210 226 325 \>~ • » . »i'j <r.:,' . . 

•• 1967 -..;..; •• 241 517 152 » >v.:. 'W.', i. 
1968 .. .-,. 26:6.571 499 . : » ; » ' • • • : ; : •• i , : \ 

; 1969 365 i 240 363 > > • : » : . ; !:<: ': 
->\-W:Q de teklif edilen 319;946 782 ., ; , [<)./• ; ?; r ; '; 

Yapılan tetkiklere göre 1963 yılından 1969 yılına kadar verilen ödeneklerle tarla^ bitkileri,, bağ ye bahçe, hayvanc 
üretim yapan müesseseler yanında ayrıca F.A.O. (Dünya Gıda ve Tarım Teşkilâtı) ile işbirliği yaparak ziraat ve h 
ve araştırmalar yapan Yalova ve Menemen'de iki araştırma-' merkezi.kurubjıuştur^ ; -.--: ;X 

1966 yılma kadar memleketimizde tarım eğitimi ve öğretimi çeşitli gaye ve derecedeki 16 ziraat okulunda yapıl 
meslekî eğitimle ilgili ilke ve politikalarına uyularak 1967 yılında bu. okullar ,orta »öğretime dayalı lise seviyesinde ta 
raat meslek okulları haline getirilmişlerdir. Böylece 1966 yılındaki mevcudolan; 6, bölge ziraa/t okulu, 5 teknik ziraa 
okulu, 1 ev ekonomisi ve 1 makinist okulu, 18 yeni okul ilâvesi ile 34 ziraat meslek okulu şekline çevrilmiş ve bunun 
lu ihdas edilmiştir. -ı , ' . ; ;: 1 

Halen inşaatları devam etmekte olan 11 yeni ziraat meslek okulu 1970 - 1971 ders yılında öğretime açılabilecektir 
1970 - 1971 yılında 45 ziraat meslek okulu ve 5 ev ekonomisi okuluna sahibölünacaktır. ' \ 

1965 - 1969 yıllarını içine alan son beş yıllık dönemde çeşitli ziraat okullarından 1965 yılında 772, 1966 da 1 126 
ve 1969 yılında 1 457 olmak üzere toplam olarak 6 006 öğrenci mezun ölmüştür.'' ' ;' 
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Dağıtılan fidanlar 

Meyva Zeytin A. Asm(a YerLi asm 
Yılı fidanı fidanı Milde çubuğu çubuğu 

1963 2 067 444 89 548 8 075 270 1 636 340 373 4 
1964 2 786 862 96 000 9 000 000 1 905 394 969 4 
1965 3 090 008 72 000 9 500 000 2 614 055 1 254 0 
.1966 3 771 293 87 320 10 000 000 2 744 108 1 471 3 
1967 3 682 948 83 000 12 000 000 2 895 061 1 455 9 
1968 2 189 438 100 000 13 000 000 2 958 691 1 352 8 
1969 2 200 000 72 300 14 000 000 2 891 201 1 139 8 

(#) 1970 1 500 000 100 000 16 000 000 3 500 000 1 500 0 
(•) 1970 yıl: ı uygulaması için öngörülen program hedefleridir. 

Dağıtılan küçük evcil hayvanlar 

Damızlık 
Civciv yumurta 

Yılı (aded) (aded) 

336 992 
306 403 
278 048 
356 931 
500 000 
444 356 
601 140 
750 000 

1963 397 913 
1964 635 811 
1965 1 089 581 
1966 1 333 020 
1967 1 500 000 
1968 1 461 364 
1969 1 661 106 

(Program) 1970 2 500 000 
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Gübre tüketimi 

Dağıtım 
Kullanılan programına göre 

gübre miktarı gerçekleşme 
Yılı (ton) oranı % 

1963 426 421 91.5 
1964 532 000 80.0 
1965 812 912 94.5 
1966 1 025 756 104.6 
1967 1 535 278 90.0 
1968 2 116 640 oo.o 
1969 2 278 000 66.2 

(Program) 1970 3 845 000 — 

Yılı 

Tohumluk dağıtımı 

Dağıtım 
Dağıtılan programına göre 
tohumluk gerçekleşme 
miktarı oranı % 

1963 90 266 83.7 
1964 94 416 57.5 
1965 122 287 58.3 
1966 183 579 93.1 
1967 273 534 137.7 
1968 266 754 74.1 
1969 301 586 70.4 

(Program) 1970 450 000 
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Yapılan tesisler (000) dekar 

Yem 
Yeşil 
yem S 

Toplu bağ Zeytinlik bitkileri Mera silosu 
Yılı tesisi tesisi aded tesisi ıslahı aded a 

1963 o o o. o 1'6:6:8 45.4 
1964 11.4 1 831 274 222.8 54.2 
1965 6.0 1 -252 000 279'.6 ır'u 167 
1966 7.7 1352 000 195 • 54i ' 234 
1967 9.2 1 061 800 173:3 'A&Â 216 
1968 12.7 1 020 450 '•' , : 1İ&.5 10:0'' 205 
1969 5.3 500 000 1 32.9 

(*) 1970 2.5 500 000 57.0 
(*) 1970 yılı program hedeflet^ ! ; : ; : ' 

2. Yatırımlar : 
5 Yıllık Kalkınma Plânında yer alan Genel Müdürlüğün yatırımları 1969,yılına kadar yıldan yıla artan 

nekleri özellikle bağ ve bahçe, cayır, mera ve yem 'bitkileri tesisleri, araştırma müesseseleri, fidan ve tohum 
okullarının yapılmasına ve teşkilâtın ihtiyacı bulunan makina ve teçhizat ile taşıt alımlarına harcanmıştır. 

Genel Müdürlüğün 1969 yılı hütçesi ile 1970 yılı bütçe teklifi mukayeseli o l a rak aşağıda gösterilmiştir 

1969 1970 teklifi 

(A/l) 
(A/2) 
(A/3) 

184 776 523 
143 785 000 
36 678 840 

171 848 604 
121 950 000 
26 148 178 

365 240 963 319 946 782 
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Taşıt alımları ile ilgili yatıranlar, Devlet Mateeme Ofisi aracılığı ile gerçelkleştimlmıesıi mecburiyeti bulıuıuduğuınıd 
kuk edebilmiştir. 

Taişit latanta. 

Progrıamldalklİ 
v" ımpıktar; . , , . lAJjnıajı 

Yılı ı(ıaıded) (aded) 

1964 ...W:.;.. ... 74 . 
1965 97 — 
1966 114 67 
1967 . 99 . ,- 75 • 
1968 105 8 
1969,; 150 , .1?3: : 

1970 programıma konulan taşıtların cios ve ımjilkta-r lan aşağıda gösterilmjiş 

35 aded .Arazi piok - up (4X4) • • 
15 » ıBidk-fuıp (4X2) 

5 » Arazi binek (4X4) 
• :8'; >" . ' ^Fİic/k-ıuıij'" (4X2) 

İ ':>> Kamyon 

64 ı(ıD. Sertmaye hartiç.) 

'Töşlkilâtta'^S i: 12 . 1969.tarihi itibariyle 1 255 aıdeıd taşıt bulıuımmalkta ise de buralardan % 60 ınilslbetıimdeıki '753;"-iaı 
lası ile doMunmıuiş oMıuğ« anlaşılmaktadır. (Mevcut bu taşıltdarın 86 adedi buğday projesi iejin bedeîi d fee r sermaye 
adedi AID özel fonundan, 100 adedi de Amjemkaıiı ihtiyıaç fazlasından 1967 ve 1968 yıllarında temin e dlilmliştiir.) 

(Bima ve tesis yaıtırımılarnıa aıitt projelerini taaızimıi ve kotntnol işlerimin yürüıtuk^ıesd 'Bayındırlık ıBajkanliğı taraflınd 
ıSermaıyc teşkili ve transfer harcamaları ile araştırana, tohum, üretme, fidanlıklar ve tarım dkullarıjnın rantıaibl 

i^kı a-razS satunıaliınimış, ye/tifi. kuTOilam döner sermaye işletmelerine ödenek tahsâs : edilmjiş ziraat' ;ödalari,'eai^ tesis 
i&folari, mfuibtâiÇ çütçitere dağntılah t ohutmlııiklarm mıasraf lan karşılığı o l a ra lk 'ko 
(kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

'•^Bakailılılk^a;'air.aaıi edmmıedıe istimjlâlfctan mjüımkün merttebc kaeınılmakjta,' Hazine ve belediye araMleriniih' küiîlaın 
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3. 1969 yıüı |Biit<şe ujy^lattnıası : 
Çıkmış bulunan kadro kaniunıumdan sonra teşkilâitita kadmoısuzkılk sebebi ile 2919 sayılı Kanona göne tâyi 
Yılı içlinde işçi güderleri ile geçici görev yolluğuma aıkitarırnia yapılmıştır. Araştırana ve ünetim yapam m 

işçiler de toplu sözleşmelerle gidilmiş ve hu sözleşmelerle işçileırim ücretlerinde zam yapılmış, giyıim eşy 
dımı, yemek ücneti gibi sosyal halklar tanınmasından dolayı ilgili maddesindeki ödemek kifayet etmediğinde 
ımliştir. 

4. 1970 (pili (Bü'töe Itıelklfdi : 
(remel Mıüıdürlüğüın 1970 yılı Bütçe teklifinin 1969 yılı Bütçıesi ile ınpkayesesini gösterir tablo «aşağıya ç 

Toplam 
bütçe 

Yılı (Tl.) ;(ıA/l) i(flü.) (A/2). (Tl.) (A/3 

1969 365 240 363 184 776 52ı3 143 785 000 36 
1970 319 946 782 171 848 604 121 950 000 28 

F,ark - 45 293 581 - 12 927 919 - 21 835 000 - 8 

Vieterlinleır lişılıeni (Genıel [Mtödiirllüğii : 
•Memleket hayvancılığının geliştirilmesi, hayvancılık potansiyelimizden âzami derecede istifade edilme 

vani mjaihsul elde edilmesi, hayvancılık işletmelerimin düzenli bir besleme sistemli içinde bulunması ve iç t 
racımın geliştirilmesine önem verilmesi bu genıel müdürlük hizraıetlerıiınıiın başlıcalarımı teşkil etmektedir. 

Bu kodlularda Genel Müdürlükçe yapılan başlıca faaliyetler aşağıya çlkanlmıştı/r. 

1. Hayvanı, ibastaJlıte Ve (panaziftUıerİ Site mücadele faaliyetleri; : 
1969 yılımda her türlü salgın ve pamaziiSter iıayvam hastalıklarıma karışı mücadele hizmiıetlerine hızla d 

hayvanım koruyucu olarak ilâçlamımıaısı veya aşılamoııası sağlamımış, bunlara, ilâveten memlelket sathında 4 
miştir. 

1970 yılımda da 51 500 000 baş hayvanı 'muayene edibmesıi ve 40 000 000 baş hayvanın çeşitli hastalıkla 
prograımjlmlmiışıtır. 

Bildirildiğine göre hayvan hastıalıMıarayle mücadelede kullanılmak üzere Bakteriyoloji Enstitüsü ve lâbo 
doz aşı, 3 809 doz seram, 522 075 doz biyolojik madde isltihsai edilmiştir. 1970 yılımda 52 000 000 doz aşı 
mjadde istihısial edilecektir. 

Ayrıca, bütün Asyıa ve Avıtupa kıtalarında epidemıilk olarak seyreden şap hıasltıalığıınıa kaırşı hay varlılar 
ıle Amikana'da kuralımpş buılumıaoı Şap Enstitüsünde 1968 yılında 2 940 380 doz şiap aşısı 1969 da 1 985 400 
ise 3 500 000 doz şjap aşusıdıır. 
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2. Baunızlalk ihaiyvian ürtetame ve aıslah faaHiyıetlöril : 
a) Veteriner İşleri Grene1! Müidürılüğü mıüesseseleniniin 1968 

1968 1969 

1969 damızlılk mevcudu ile 1970 yılı programı aşa 

1970 Hedefi 

1 966 2 373 2 400 
4 782 6 113 6 500 
4 889 6 750 7 000 
25 613 24 444 25 000 

1 832 793 750 
2 585 2 565 2 500 
486 793 750 

1 072 946 1 OOO 
4 621 189 3 099 722 4 500 000 
563 628 254 126 300 000 

Sığır Erkek 
Dişi 

Koyum. Erkek 
Dişi 

Anikara (keçisi : 
Erkek 
Dişi 

M Erkek 
Dişi 
Ydiımuınta 
'Givoiıv 

b) İHafyvaımcılıık kurumjlarındaın yetiştiricilere yapılan 1968 - 1969 daaıııaluk dağıtımı ile 1970 yılı dağıtım prog 
-mjişrtir. 

1968 1969 1970 Hedefi 

Sığır Erkek: 
Dişi 

Koyun Erkek 
Dişıi 

At Erkek 
Dişi 

Ankara Keçisi 
Erkek 
Dişi 

Kanatlı 
Yumur'ta 

856 617 1 500 
1 050 1 426 750 
3 591 1 2:10 1 500 
2 720 4 149 3 500 
211 127 120 
283 112 100 

510 40 100 
150 129 150 

1 018 101 329 705 380 000 
1 804 714 2 099 772 2 250 000 
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c) Hayviaaıcılık. ve . araştırjmja tanmmlar^ olarak ( te ıs^i t n^di l 1en. ; ı ra lar la tabiî ye su 
hayvanlarımın ı l l âh i ' oi '̂ı^iialiajfâiESL' djevîam ddBLIiEnieİKtedar. Hu yand^eın ^araiâesnkz sahil bölgesinde jeı»*ey ırkı, 
te in ırtkı, Trafoya, Dıoğıu ve Or ta - Anado lu bölgelerinde mpntafoın ırikı,H ' ' ^ ih ıöy ' ve Gün'cydoğol - Anadoîtt* 
ile melezleme çal ışmaları yap ı lmaktad ı r . 

B u amaçla 1969 yı l ında 196 isitfasyomda 169 533 baş iıneik, tahumilammışföiH 1970 yı l ı :hede£i iste 1834s*as 
ıgörlmelkjtedir. in, ;.. ; i : ."-••'.-' 

Diğer y a n d a n yün lü dolkıuıma sanayinindin ihtiyacı bulunan ince yapağıyı*!; y u r t içjindldıri temin otıÂjefe içi 
(uyarınca 1969 yılımda 166 is tasyonda 286 913 baş koyun simi o larak tohia^lamtnışjtıır. İ197Ö hedefii &50 000 

Sıumi toıhuımlamia çalışmalarıma i lâveten tabiî tohumlamja çalışmalarıma da devam edilmıektedlir. 1969 yıl 
101 568 baş inek tabiî olaralk tohımnlammıştır. 1970 yı l ında 2 293 baş küdıtijr ımkı boğa-İ le 114 öööjfcaş: 

d) Hayvan ıslah bizmjetlenine parale;! olarak yürütülen soy kütüğü, süiti i-ve/ yağ konirX)ıl çakşmaî&rınia 
baş siyah - alaca, 3 741 baş nıomtafoaı ve 528 baş j-ersey'ineğimin soy kütümü ve telsciıi^yapılmıştıriiKj 

e) Canl ı hayvan üreltüm bölgelerimde camla hayvanı arzıma teşlkıilâtlı ^âjhieçleır mjeiydama getıkım'^k Kiz 
sı progriaımılaştırılmıışltır. İnşa edil/meıkte olan hayvan paza r l a r ından 4 adedi* :!97ÖnyıHtinda< îşlettoıeye a^llıa'.ealM 
iınışa halimde olup, geılecelk y ı l l a rda işıleltamey© açı lacaklardır . i]i][i n0î ;•'• i '• -•'.."•'* r<h 

;;.^)t.,-;Hiajy|V^ı§al gıdav,.Lmlşj^^şd^c4ı^öoı.(v_ji|j|e(tıİEade(iı. p̂̂ qeıtap|igu&. jî ı.̂ |atq ı̂tia.,:.̂ »iî a.T' Jaâiljföı̂ ı. sai^alarıpdıa şağblk^ye .b 
ve besleınımıesıi bak ı ın ından çdk önıeımlldttr. B u maksajtilia, hayvansa l g ıda mjaddelefrand tahini edem y u r d u n ç 
kon t ro l l âbo ra t ava r ı faal iyet haüiındedir. 4 yeni lâborıaitıuvar da inşa s a # ^ p ı i d & 7 ' b ^ ;..,-}<u 

3 . Knödiil : 
iHayrvlansall ünertâm içdaı T. C. Zanaat Bamfaası (Isaonn>aMarıındam 1970 y ı k i$& (ı350 000 '6Ö0) l i r a l ı k ' ^ a , 

del i k r ed i p lasmanı ayr ı ld ığı tesibiıt ©dailrnâştir. Ayr ıca , 1970 yılımda d a m ı M k nüveılifflıer için (60'öü0 f00 
OiU, i t ü ' . i | ı ; ; :. 

4. Eğâltlilmi : w , ; i; IM î i 01:7 L' 
Memflıelket hayvajncıkğmıın geldşmjesıime yard ımaı olmıalk ve veter iner heıkâ^ljene yardımcı? elernijam ye^^tıirnı 

memıurları dkullıu sayısı mıevcmt 3 dkuıla ilâvetıen, (iınışa ed i lmekte olan 4 yen$j otonla 197GJ t- 1971 öğrje^tn, y 
lüu s-Tineıtle kallkınsmıa p lân la r ın ın ömıgördüğü yaırdaımıcı eleımaın sayısanm feargi/lanıın'aısı geııçjeiMeştârileeöî^r. 

u i j l o-! 0 Î < ; 

OM f.'L'r 0'! 
!•;;•{ 
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Yatırımlar : , . . f 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 yılı yatırından ile 1979 yılı yatırım Uddîflcrİ sektörleri ve İjütçeTöre 

eikanhnıştır. 1970 yatırım teklifleri daha ayrıntılı olarak mütaakıp tabloda gösterilmiştir. >;,.(-

1963 - 1970 yatırım mukayesesi : , 

Sektörü 

Tariıiı 
Kğitim 
Dericilik • 

GciıeF''Bütçe Toplamı 
Döner' sermaye yatırımları 

(jTeh'el1 Yatırım Toplamı •'" '•• 

1969 Yatırım 
Programı 

47 630 000 
7 900 000 
3 500 000 

59 030 000 
2 731 000 

01 7G1 000 

1970 Yatırım , 
teklifi 

24 537 000 
7 900 000 
3 900.000.. 

36 337 000 
3 500 000 

39 Ü37 000 

19G9 ve 
Yatırım 

-' ' İ>3 

22 
: : 

— 21 

' " » <• 

ı *'::" Mi. M><*} iiihUmil 
' • ' ı ' ' - ' :!: r V ; '"?. ' •!* ' itl'Mtir^ 
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1970 Yatırımları ; 

A) Tarım Bakanlığı Bütçesinde olanlar: 
V 

Bölüm Madde Konusu 

21.000 21.120 Veteriner İş. damızlık hayvan ve dondurulmuş sperma alımları 
21.150 Etüt ve proje giderleri 

22.000 22.111 Yapı tesis ve büyük onarım »iderleri (Bayındırlık Bütçesine) 
23.000 23.131' Makina - Teçhizat alımları ve büyük onarımlar 

23.132 Taşıt alımları 

Toplam 
Eğitim Sektörü : 

23.000 23.813 Makimi teçhizat alımları 
23.814 Taşıt alımları 

Toplam 
Genel Toplam 

B) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulanlar 

1. Tan::t sektörü devam eden işler 
2. Eğiti:':i sektörü devam eden işler 
3. Deri kösele sanayii devam eden işler 

Toplam 
C) Döner sermaye yatırımları : 

Genel Müdürlük yatırım toplamı 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 yıh eari yatırım ve transfer harcamaları bütçesi ile 1970 yılı 'büt 
velde görülen yatırım harcamalarından 1969 da (27/ 856 000) lirası ve 1970 yılında da (18 400 000) lirası Ba 
sari inşaatları içine almaktadır. 
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1969 1970 
Tl. Tl. 

Tari harcamalar (A/ l ) 68 267 780 63 8 
Yatının harcamaları (A/2) 59 030 000 36 3 
Transfer harcamaları (A/3) 7 32.1 226 12 7 

Toplam 108 392 066 112 9 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü : 
Tarımsal üretimde bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelenin zorunluluğu ve taşıdığı önem malûmdur. Mücade 

dirde, elde edilmesi mümkün olan tarım ürünleri, bâzı ahvalde % 100 e kadar yükselebilcn bir tahribata uğramak 
emek ve masraflar boşa gidebilir. İşte Zirai .Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünün, aııagörevi, hasta 
memleketimizde oldukça büyük bir yekûn tutan ürün kayıplarını asgari hadde indirmektir. Bunun yanında, tarım 
iç ve dış pazarların istediği niteliğe ulaştırılması, ihraç edilmelerine engel teşkil eden hastalık ve zararlılardan temiz 
şından girmesi muhtemel tehlikeli hastalık ve zararlıların girişlerinin önlenmesi ve yurdumuzun her hangi bir yeri 
ların diğer teiniz bölgelere sirayetini önlemek de rsas görevleri arasındadır. 

Genel Müdürlüğün bu görevlerini kısaca dört anagrup altında toplıyarak incelemek mümkündür. 

1. — Tatbiki mücadele hizmetleri : 
a) Türkiye'deki bitki hastalık ve zararlıların tamamına karşı doğrudan doğruya Devlet eliyle mücadele yapıl 

tatbiki mücadele hizmetlerinde ııihtai gaye, mücadele tekniğini öğreterek ve zirai mücadeleyi benimseterek, çiftçil 
ki hastalık ve zararlılarla kendileri mücadele yapar ve yaptırır hale getirmektir. Bu maksatla dcraontasyon ve D 
timi faaliyetlerine devam edilmektedir. 

b) Bölge çapında ani olarak çıkan ve süratle yayılma istidadı gösteren ve önlenmesi çiftçilerin kudreti dışında 
karşı, Genel Müdürlükçe bizzat mücadele yapılmaktadır. 

e) Zirai mücadelenin çiftçiler tarafından henüz bilinmediği veya benim serinlediği yerlerde mücadele işleri çiftçi 
Müdürlüğün ilâç, alet ve teknik yardımı ile ve onun yönetim ve denetimi altında yürütülmektedir'. 

d) Zirai mücadelenin çiftçilerce tamamen benimsendiği yerlerde ise, mücadele isleri. Genel Müdürlüğün tekni 
tında çiftçiler tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük teşkilâtı, tehlikeyi çiftçilere duyurmakta, hastalık ve z 
rın önlenmesi için en uygun ilâç ve mücadele metodunu tavsiye etmektedir. 
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Bu anaprensipler dâhilinde yapılan mücadeleler yıldan yıla artmaktadır. 1966, 1967, 1968, ve 1969 yılı 
halk tarafından yapılan mücadelelerle 1970 yılı programı aşağıda kısaca gösterilmiştir. 

Mücadele Mücadele İlaçlanan 
1 yapılan saha ağaç sayısı tohumluk 

Yıllar (Milyon Hk.) (Mil. Ad.) (Ton) 

1966 2,2 34,8 750 
1967 43,2 828 
1968 3,7 45,5 928 
1969 3,7 53,5 646 
197,0 (Program) 4,3 61,3 1 363 

, 1969 yılı mücadele faaliyetleri halen, 4evam, etmektedir. Malî yıl sonuna kadar programlara göre ilaçlana 
,çak;:tQhum da, 950 .000 tona yükselecektir. , 
•••''• 1969• yılında yapılan mücadeleleri;yaranda eğitim ve yayin, çalışmalarına da önem verilmiş ve 1 Kasım 1 
rasyonu 21 839 kişi 'izlemiş, 'yapıdan 74İ7?aded kısa ıdevreli kursa, 21 350 kişi katılmış, 11 292 kişinin iştirak et 
şinin katıldığı 6 691 aded konferans ve toplantı düzenlenmiş, 95 019 kişinin izlediği 979 aded film ve slay 
aded afiş, dergi ve gazete, 258 815 çiftçi mektubu, çiftçiyi intikâl ettirilmiş, radyoda konulara ait 117 a 

1970 yılında da anajrensiplerin ışığı altında çalışmalara devam edilecek, Devlet ve halk tarafından 
61.3- imilyoh çeşitli meyve ağacında gerekli mücadelelerin yapılması ve 1 363 475 ton tohumluğu sermaye 
ilaçlanması sağlanacaktır. Eğitim ve yayın çalışmalarının üzerinde de ehemmiyetle durulacak ve yıl içinde 
kurs, 1 370 tarla günü, 7 600 toplantı i ve konferans ve 1 200 film ve slayt gösterisi tertiplenecektir. Bu arada 
300 000 çiftçi mektubu çiftçiye intikâl ettirilecektir. Radyolarımızda 125 konuşma yapılacaktır. 

1969 yılında Güney ve Güney - Doğu illerinde epidemik bir hal alan süne haşerelerine karşı 192 tekni 
2 078 motorlu ve motorsuz tozlayıcı kullanılmak suretiyle, 2 304 092 dekara 4 485 ton ilâç atılarak bu za 
memiştir. Bu haşerenin yapılan kışlık sondalamalarına göre 1970 yılında gene geniş çapta bir epidomik yap 
kar sahada mücadele yapılacak şekliyle gerekli tedbirler alınmış durumdadır. 
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2. Zirai mücadele araştırma hizmetleri : 
Kültür bitkilerine arız olan hastalık ve zararlılara karşı, çeşitli bölgelerin ekolojik şartlarına göre, ve bu konud 

lere paralel olarak en müessir en ucuz, en pratik ve en az yan zarar tevlideden mücadele metodlarmı bularak tatb 
kete intikâl edilen veya Türkiye'de imâl edilen zirai mücadele ilâçlarının fizikî ve kimyevi tahlillerini, biyolojik 
yapmak, biyolojik mücadele metodlarmı araştırmak, tatbiki mümkün olanları uygulamak alanına intikâl ettirmek 
cadelede faydalanmak imkânlarını araştırmak, araştırma hizmetlerinin kısaca gayelerini teşkil etmektedir. 

1968 yılında 259 aded araştırma projesi üzerimle çalışmış ve bunlardan 96 adedi neticelendirilerek tatbikata inti 
da 254 aded araştırma projesi üzerinde çalışmaktadır. Bunlardan grup ve konsey toplantılarına uygun görülenler 

Ayrıca 1968 yılında 10, 1969 yılında da 5 aded geçici araştırma istasyonu çeşitli yerlerde ortaya çıkan yeni prob 
tir. 

1970 yılında 330 aded araştırma projesi üzerinde çalışılacak ve gerekli yerlerde geçiri ;uastırma istasyonları 

3. Zirai Karantina hizmetleri : 
15 . 12 . 1969 tarihine kadar karantina hizmeti olarak, ihracedilen 3 045 060 ton ve ithâl edilen 553 784 ton zirai 

ri yapılmış, bu meyanda 17 314 ton ürün de fümigasyona tabi tutulmuştur. Yıl içinde 137 480 903 aded fidanın da 
4. Zirai mücadele ve ilâç ve âletlerinin teinin ve kontrolü hizmetleri : 
Zirai mücadele ilâç ve âletlerinin, yurda sokulmasının yurt içinde imâlinin, âzami satış fiyatlarının tesbitinin, pi 

6968 sayılı Kanun ve buna ilişkin nizamname hükinlilerine uygun olarak yürütülmesini de Genel Müdürlüğün göre 
delenin gerektiği gibi ve zamanında yapılmasını temin maksadı ile yeteri kadar ilâç ve âletin kullanılmaya hazır 
masına, tanıtılmasına, kullanılmalarının müstahsil a öğretilmesine, müstahsilin bunları kolaylıkla ve mümkün oldu 
etme imkânlarının hazırlanmasına, bunların yerli olarak imâli ile daha ucuza temin edilebilmelerine çalışılmaktadır. 

Bu konuda 1968 yılında 924 455 Kg., 1969 yılında 1 028 000 Kg, zirai mücadele ilâcına ve i968 yılında 7 997 
Kg. ilâç teknik maddesine ithâl müsaadesi verilmiştir. Ayrıca 1968 yılında 27 imâl, 19 ithâl, 1969 yılında da 22 imâ 
ilâcına kullanma ruhsatı verilmiş, 1968 yılında firmalara 4 çeşitli ilâç tesisi kurma ve işletme, 1969 yılında ise 
izinleri verilmiştir. 

1969 yılında 65 işletme 8683 aded çeşitli zirai mücadele aleti imâl edilmiştir. Ayrıca 1969 yılında ithâl edilen 
lama uçağı sayısı 87 adede yükseltilmiştir. Bunlara pilot, yetiştirmek üzere bir pilot okulu kurul naşı için ilgililerl 

Zirai mücadele kredileri : 
Memleketimizde tahribat yapan hastalık ve zararların asgari hadde indirilebilmesi çiftçilerin mücadeleyi benim 

lılarla devamlı ve yeterli şekilde mücadele edebilmelerine bağlıdır. Çiftçilerin kendi mücadelelerini yapar hale getirm 
da kredi kolaylıkları da sağlanmaktadır. Bu maksatla aynî kredi olarak kullanılmak üzere; T. C. Ziraat Bankasında 
rai mücadele aynî ilâç kredisi» plasmanı ayrılmıştır. Diğer taraftan Ziraat Bankasında açılmış o7ıan özel zirai mücad 
1968 yılında (44) milyon liraya çıkarılmıştır. 1969 plasmanında (46) milyon lira olarak tesbit edil niştir. Bu fonun 1 
yükseltilmesine çalışılacaktır. 
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1969 malî yılı Bütçesi ve 1970 yılı bütçe teklifi 

Genel Müdürlüğün 1969 malî yılı Bütçesi ve 1970 yılı bütçe teklifi aşağıda m 
rak verilmiştir : 

1969 bütçe 1970 yılı 1969 yılm 
Ödeneğin çeşidi rakamı (Tl.) teklifi (Tl.) Fazlası (Tl.) 

A / l cari harcamalar 69 925 590 69 615 516 — 
A/2 yatırım harcamaları 26 700 000 21 195 000 — 
A/3 sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 2 000 001 2 550 000 — 

Toplam 98 625 591 93 360 616 — 

Genel Müdürlük, yıldan yıla artan mücadele hizmetlerini yeterli bir şekilde yapabilmek gayreti için 
lar ihtiyaca cevap vermekten uzak olmaktadır. Bu yüzden, 1967 yılında (8 885 000) lira, 1968 yılında da 
Kurulu karariyle verilmiştir. 

yatırımlar 

Genel Müdürlüğün, 1969 yılı yatırım programında (26 700 000) lira değerinde 14 aded projesi bulunm 
tarihine kadar olan uygulaıma durumu şöyledir : 

Bölüm Madde Proje konuları 

22.000 22.111 İnşaat ve tesisat 
23.000 23.121 Makina ve teçhizat alımı ve 

büyük onarımlar 
23.122 Taşıt alımı ve büyük onarım

lar 
Süne projesi 

1969 yılı Nakdî 
program tu tan harcama 

(1.000 Tl.) (1.000 Tl.) 

4.642 1.197 

3.886 2.812 

3.740 1.445 
14.432 7.911 

Toplam 26.700 13.365 
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Bu projelerden inşaat ve tesisatla ilgili olanlar Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmektedir. 1969 programında 
rından (5 640 268) lirası Hükümet kararnamesi ile mevkuf tutulmuştur. Yatırım projeleri dahilinde alman teknik 
kısmı kadroların Maliye Bakanlığınca Kasım ayı içinde verilmesi seiböbiyle harcanamamıştır. Projenin geri kala 
kadar bitirileceği ifade edilmektedir. 

Genel Müdürlüğün 1970 yılı yatırım programı tutarı aşağıya çıkarıldığı gibi (21 195 000) Tl. sidir. Bu miktar 
(5 ı505 000) liralık bir noksanlık göstermektedir. (21 195 000) Tl. sının (3 500 000) lirası cari taahhüt karşılığı o 
çesine konmuştur. 

Bölüm Madde 

22.000 

23.000 

Proje konuları 

22.111 İnşaat ve tesisat 
22.161 Zir, Müc. yapı tesisi ve büyük onarım giderleri 
22.162 Teknik Per. ücreti 
22.163 Tek. Per. geçici görev Yol. 
23.121 Makina, teçhizat alım ve büyük onarımlar 
23.122 Taşıt alımı ve büyük onarımlar 

Toplam 

1970 programı 
(1.000 Tl.) 

3.740 
10.884 

801 
615 

2.990 
2.165 

21.195 

Pamuk İşleri Müdürlüğü : 

ITarım Bakanlığı Pamuk İşleri Müdürlüğü 3L03 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanununun 8 nci maddesine göre k 
lüktür. Hizmet kapsamına giren görevleri ilgili kanunlara göre şunlardır : 

a) Araştırma görevleri konusunda memleketimizde yetiştirilen pamukların verimlilik, hastalıklara mukavemet, 
iplik vasıfları ve maliyeti üzerinde ekonomik araştırmalar yapmak, 

b) Islah görevlerinde pamukların scleksiyon ve melezlemeler yoliyle ıslahım sağlamak, 
c) Deneme görevleri arasında introdüksiyon, verim, kültür denemeleri ile bölge çeşit ve münavebe denemeleri 
d) Araştırma ıslah ve deneme sonunda üretimi kararlaştırılan çiftliklere ait pamuk tohumluklarını bölgeleri 

niteliklerde üretmek ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, 

e) Gerek teknik elemanlar ve gerekse pamuk çiftçilerini bilgi ve görgülerini artırmak üzere kurslar, seminerler, 
öemostrasyonlar tertiplemek; ayrıca bu konularda kitap, broşür ve bültenler yayınlamak ve radyolarda yayımlar y 
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f) Bölgelerde yetiştirilen pamuk çeşitlerinin safiyetinin muhafazası için tedbirler almak ve her türlü k 
:g) Bölgelerde pamuk ekiliş, üretim, tüketim, stok, ihracat ve fiyat hareketlerini izlemek, 
h) Pamuk çiftçilerinin ve Çırçır fabrikalara.in ihtiyaç duyduğu gübre tohum ilâç makina alet ve m 

mek ve yardımcı olmaktır. 
Yukarıda özetlenen görevler uzun vadeli Hükümet plânına uygun bulunmaktadır. 

Pamuk Mensucat Sanayiimizin hammaddesi olduğu gibi sağladığı önemli döviz gelirleri dolayısiyle ihr 
almıştır, En az (350 000) çiftçi ailesinin geçimi ile doğrudan ilgili bulunan pamuğun elyafından başka çek 
dalanılmaktadır. Bunların her yıl millî servetimi/.e kazandırdığı gelir toplamı takriben 2,5 milyar Tl. civarın 
raeaatımız (223 992) ton olup, değeri (1 225 000 000) Tl. dövize tekaJbül etmektedir. 31 . 8 . 1969 tarihine 
(126 764) ton olup, sene sonunda bu miktarın (200 000) tonu aşacağı tahmin edilmektedir. Pamuk ek iliş sah 

lif pamuk üretimi (435 283) tona ulaşmıştır. 1969 üretimimizin (387 000) ton olduğu tahmin edilmektedir. 
pamuk ekiliş sahasının 1968 e nazaran % 10,4 oranında azalarak (638 389) hektar gerçekleşmesi ve hava şa 

1969 yılında, orijinal, anaç ve sertifikalı tohumların (27 476) toın pamuk tohumluğu dağıtılmıştır. Mem 
ihtiyacı ise (34 000) tondur. Bu miktar tohumluk i)\üesseselerimizde ve sözleşmeli çiftçi tarlalarında üretilmi 

Pamuk İşleri Müdürlüğünün 1969 yılı Bütçesi ile 1970 yılı Bütçe teklifi mukayeseli olarak aşağıya çık 
yındırlık Bakanlığı Bütçesine konulan sari inşaat yatırımları da dâhil edilmiştir. 

1969 1970 Fark 

Cari harcamalar (A/ l ) 2 390 878 2 344 270 — 46 
Yatırım harcamaları (A/2) 6 130 000 8 175 000 — 2 045 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları (A/3) 4 334 980 200 002 — 4 134 

Toplam 12 855 858 10 719 272 — 2 136 

1969 yılı yatırımları tu tan ceman (6 130 000) liradır. 1970 yılında ise (2 045 000) lira artma ile (8 175 
lar içinde en önemlisi Antalya Zirai Araştırma Enstitüsünde kurulacak olan Sawgin tesisi projesidir. Ayrı 
pamuk ziraatini geliştirmek için bir proje hazırlatması için 1970 yılı yatırımlarına etüt - proje karşılığı o 
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1970 yılı yatırım programının bütçe maddelerine göre dağılışı şöyledir : 

22.111 Etüt ve proje giderleri 100 000 Tl. 
22.15.1 Yapı, tesis büyük onarım 550 000 Tl. 
'Jo.151 Makina - Teçhizat alımları 4 505 000 Tl. 

Toplam 5 675 000 Tl. 
'Bayındırlık Bak. Bütçesinde 2 500 000 Tl. 

Genel Toplanı 8 L75 000 Tl. 

T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü : 
4604 sayılı kuruluş Kanununa göre Türkiye çiftçisinin ziraatte kullanacağı alet, vasıta, ilâç ve suni gübreleri im 

kırın tamir ve bakımını da yapmak suretiyle Tarım Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak hizmet 
'Tarımsal üretimin artırılmasında mühim rol oynayan traktör, biçer - döğer, suni gübre gibi girdilerle diğer s 

hizmetleri ve 1970 yılına ait programı aşağıda göstermiştir. 
•M i k t a r 

Hizmetin cinsi 1969 gerçekleşme 1970 program Far 

Traktör sayısı 2 800 Ad. 5 824 Ad. + 3 
Biçerdöver 63 » 40 » — 
Süne gübre (Simple) 1 094 655 Ton 2 3'64 0O0 Ton 1+ 1 269 
Sair satışlar 180 000 000 Tl. 167 621 557 Tl. — 12 378 

Toplam 750 000ı 000 Tl. 1 281 856 057 Tl. •+ 531 856 

Kurumca 1970 yılında satışı proıgramlaştırılan traktör adedi yurt ihtiyacının % 30 u civarındadır. 196'9 yılma na 
görülmektedir. 1970 yılında 77 beygirlik Ford 5 000 traktörlerinden 3 824 aded, 49 beygirlik Ford 3 000 traktörlerin 
ıseibeple bu konudaki hizmetin önemli olacağı anlaşılmaktadır. 
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Söz konusu traktörler kurumun Adapazarı müessesesinde monte edilmektedir. Traktörlere 1970 yılında m 
(73 000 0!00) lirayı aşacağı beki erimektedir. Bu .miktar adı gecen müesisesenin (100 000 000) liralık imalâtını 

T970 yılındaki traktör sayısının önemli kısmını teşkil eden Ford 5 000 'traktörlerinin1 müessese satış fiya 
'traktörlerinin ise satış fiyatı (45 000) civarında olacaktır. Beher beygir gücüne karşı (1 000) lira hesabiyle 
rine nazaran bu fiyat önemli derecede ucuzdur. 

'1970 programına alınan 40 aded biçer- - döver Türkiye ihtiyacının % 8 i civarınîdadır. Bunlar ithal yoluy 
retiyle imal ettiği biçer - düğerlerden satın almak suretiyle temin edilecektir. 

Küçük ziraat, alet ve malzemelerinin satışında bir artıiş görülmemektedir. Bu duru)mun, bu konuda kısm 
dan ve kurum elinde bulunan tek fabrikanın imkânınım mahdudolduğundan ileri geldiği anlaşılmaktadi'r. Bu 
ğerin deki kısmı kurumun! Adapazarı müessesesinin imalâtıdır. 

'Hizmetlerin ifasında kurum; 21 i bölge müdürlüğü, 5 i şube müdürlüğü, 63 ü ajans şefliği, 8 i temsilcilik, 
ihtiyaç mahallerinde 3 046 aded satış ünitesi ile 'çalışmaktadır. 1970 yılında da kurumun kendi teşkilâtınd 
ması düşünülmektedir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatırımı programı, 1969 yılı yatırımları ile 

«Yatırım nevi 1969 (Tl.) -1970'(Tl.) Fa rk 

Tanım sektörü 6 140 000 6 14 
İmalât sanayii sektörü 4 000 000 1 500 000 '2 '50 

'Toplam 10 140 000 '1 !500 000 8 64 

Yem Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü : 

Yurt hayvancılığının kalkınması, gelişmesi ve veriminin çoğaltılması için lüzumlu olan ve tamamlayıcı k 
üzere mevcut yem çeşitlerinin ve kaynaklarını, bu arada organik şehir artıklarını işleyip 'bu maddelerin teda 
'maksada matuf olarak her türlü zirai, ticari ve sanayi teşelbb üslere girişmek ve özel sektörü bu konuda tetki 
nayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü yurdun muhtelif yerlerinde 10 yem faibrikası kurmuş olup, bunlardan 6 sı ( 
:Samsun Yem fabrikaları) şirketin öz malı, 4 ü ise, (Mersin, Eskişehir, izmir ve Bandırma Yem fabrikaları) ö 
lardır. Adı geçen fabrikaların yıllık toplam kapa'sitesi 92 900 tondur. 10 yem falbrikası tarafından kuruluşta 
'fabrikaları her sene artış gö'sltermiştir. 
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(Bir evvelki 
Üretilen sanayi yemi yıla nazaran 

Yıllar (ton) artış % si 

(1958 428 — 
1959 3 57« — 
11960 5 041 32 
1961 ,10 Ü3'6 77 
'1902 16 465 64 
1963 '22 974 40' 
1964 31 107 35 
11965 47 4)36 52 
(1966 64 642 35 
1967 8!6 591 34 
1968 128 '661 49 
1969 137 '250 (Takribi) 7 

Mevcut, yem fabrikalarının yıllık kapasitesi 9!2 900 ton olduğu halde T969 yılı üretimi bu kapasitenin üstüne çıka 
kuk edecektir. Böylece yem. istihsalinde % 48 oranımda bir artış sağlanmıştır. 

1969 yılı Yaz döneminde Doğu - Anadolu bölgesinde hüküm süren kuraklık nedeniyle, yem üreti mi hızlandırılmış, 
kapasite ile çalışarak ihtiyacı 'karşılamaya çalışırken Konya, Samsun ve Adapazarı Yem fabrikaları da bu bölgeye yem 

'1970 yılınld'a üretilecek yem miktarı ile fabrikaların toplam kapasitesine nazaran üretimde kaydedilecek fazlalı 
lanmıştır. 1970 yılında 15 000 ton kapasiteli Kayseri, 15 000 ton kapasiteli Bilga ve 10 00O ton kapasiteli Niğde - Aks 
açılacak 've böylece mevcut 92 900 ton kapasite, 132 900 tona çıkacaktır. 

Toplam kapasite 1970 de yapılacak Kapasite üstünde Kapasiteye na 
(ton) üretim ı(>ton) yapılacak üretim (ton) artışı % si 

132 '900 190 000 57 100 % 43 

1970 yılında yapılacağı talhmin olunan yem üretiminin yeni açılacak 3 fabrikanın da hizmete girmesine rağmen kar 
fabrikaların iki ve üç vardiye ile •çalışması neticesinde öngörülen istihsale ulaşılabi'linecektir. 
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Yatırım faaliyetlerine gelince, şirketin 1970 yılında yeni yatırımları yoktur. Müessesenin öz sermayesi ile 
rülen yıllık toplam kapasitesi 97 500 ton olan 3 yem fabrikası (İstanbul, Ankara, Bursa) inşaasma 1969 y 
lında toplamı 9 000 ton kapasiteli 6 aded yonca kurutma tesisi (Ankara, Çumra, Erzurum, Balıkesir, Tokat, A 
lerek hizmete hazır vaziyete getirilmiştir. 

Bunların dışında, özel sektörle iştirakli olarak yeni yem fabrikalarınım kurulması konusunda gerekli teşcib 
tur. (Manisa, Çorum, Maraş, Kars, Sivas Yem fabrikaları T. A. Ş.) iki ortaklığın ise (Uşak ve Malatya Yem 
teleri ikmal edilmiştir. 

T. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü : 
Bilindiği üzere, T. Süt Endüstrisi Kurumu 227 No. lu Kanuna göre kurulmuş sermayesi (75 000 000) Tl. 
Kurumun gayesi, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek, özel sektörü teşvik ve ona ön 

Ibölgelerinde örnek tesisler kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt endüstrisinin gelişmesini sağlamak, sü 
nularında kooperatifleşmeyi teşvik etmektir. 

Kurumun, İzmir, Adana, İstan'bul ve Kars'ta inşa edilen 4 fabrikası da işletmeye açılmıştır. Diğer taraft 
Ibölgesinde müstahsil ile fabrika arasında irtibat kuracak olan süt toplama merkezleri inşaatları bitirilmiş ol 
'Süt Toplama Merkezi inşaatı devam etmektedir. 

T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü : 
Memleketimiz tekstil sanayiinin ihtiyacı bulunan ve dışardan ithal edilen merinos yapağısını dâhilden 

ıslah ve üretim çalışmaları yapılmaktadır. Merinos yapağı üretiminin geliştirilmesi için yapılan faaliyetle 
merinos yapağısının gereği şekilde değerlendirilmesine, diğer bir ifade ile pazarlanmasma bağlı bulunmak 
nun 29 . 11 . 1955 ^ün ve 4/6269 sayılı Kararı ile 1 . 2 . 1956 tarihinde (16 000 000) Tl. sermaye ile Tür 
çirilmiştir. 

Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü, iyi bir fiyat ve prim uygulaması ile merinoseuluğun g 
metlerini yapmaktadır. 1965 yılından beri uygulanan bu fiyat ve prim sistemi sayesinde merinos yapağı ür 
bir gelişme sağlanmıştır. Nitekim 1965 yılında mubayaa edilen merinos yapağısı miktarı 401 ton iken, bu 
1968 de 688, 1969 da ise 770 tona yükselmiştir. Görüldüğü gibi merinos yapağı üretiminin geliştirilmesi ama 
rinde ve zamanında, yapılan mubayaa hacmi her yıl önemli ölçüde artmaktadır. Buna paralel olarak üretic 

Diğer taraftan 1969 yılında ilk defa tiftik mubayaasına başlanmıştır. Kalitelere göre 10 - 26 Tl. civarında 
lında yaklaşık olarak 500 ton tiftik mubayaa edilmiştir. Bunun yaklaşık olarak 450 000 dolar tutarındaki 25 

T. Yapağı ve tiftik A.Ş. nirı 1970 programında, kendisine verilen pazarlama hizmetlerini daha iyi gör 
ve Tiftik basit yıkama ve depolama tasnif merkezi» yatırımı bulunmaktadır. 
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Teklif ve temenniler : 

Tarım Bakanlığı 1970 bütçesi ile ilgili teklif ve temennilerimiz aşağıda takdim edilmiştir. 
1. Don, kuraklık ve benzeri tabiî âfetlerden zarar gören Doğu illeri çiftçilerine dağıtılmak üzere FAO. Dünya 

olarak tahsis edilen 9 200 ton buğdayın ihtiyaç mahallerine kadar olan nakliye, depolama ve benzeri masrafları ka 
cetveli diğer alımlar giderleri kısmına 14.819 ncu maddesine 3 milyon liranın ilâvesini teklif ederiz. 

2. Hayvancılığın gelişmesi için kaba ve sanayi yemi üretiminin artırılması başta gelen ihtiyaçlardandır. Bu ned 
biran önce T.B.M. Meclisine şevki zorunlu görülmektedir. 

3. Tarımsal üretimin plân hedeflerine uygun bir şekilde artırılmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal üre 
çiftçi tarafından kolaylıkla temini için bu girdilere lüzumlu plasmanların her yıl yeteri kadar ayrılması gerekme 
rinde dikkatle durulmalıdır. 

4. Cani] hayvan ve hayvansal ürünlerin geliştirilmesi yönünde pazarlama hizmet ve foksiyonlarının daha geniş 
sine ihtiyaç vardır. 

5. Yünlü tekstil sanayiinin ihtiyacını yurt içinden karşılamak amaciyle uygulanan merinos projesi gereğince yet 
uygulanmakta olan prim sisteminin daha tatminkâr bir şekilde geliştirilmesi ve bu yönde yeterli ödeneğin temini 

6. Hayvancılık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Hayvan sağlık zabıtası kanun ta 
tırılması lüzumludur. 

7. Malûmları olduğu üzere T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün sermayesi 100 milyon liradır. Anca 
iş hacmi 1970 yılında 1 281 856 057 lira olarak plânlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla gerek tarım araç. ve aletleri gerekse gübre ithal ve imaline daha geniş ölçüde katılmasına imkân ver 
Kurumu sermayesinin 100 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

8. 227 sayılı Kanunla Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna.. 75 milyon lira sermaye kabul edilmiştir. Bunun şimdiy 
Hazinece ödenmiş bulunmaktadır. Halbuki 1 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince Kurumca gerçekleşmesi öng 
Adana ve İzmir süt ve mamulleri fabrikaları) finansman toplamı 83 milyon liradır. Bu yatırımlar için ihtiyaç duyu 
Bankasından faizle kredili olarak alınmıştır. Bu durum hem fabrikaların maliyetini yükseltmiş, hem de işletmeye 
mamul maliyetinin artmasına sebebolmaktadır. Ayrıca mezkûr müesseselerin işletme sermayeleri bankalarda açtırıla 
yüksek faizle karşılanmaktadır. Şüphesiz bu durum fabrikaların rantabilitesi üzerine aleyhte bir etki yapmaktad 

Bu şartlar altında açılan fabrikaları yaşatmak, geliştirmek bölgelerin üretici ve tüketicilerine faydalı kılmak müşkül 
risi Kurumunun halen Hazinece (40 768 352) lira ödenmemiş sermayesi vardır. Bunu mümkün olan süratle kuruma te 

9. Mevcut mevzuatlarımıza göre nüfusu 100 000 in üstünde bulunan şehirlerde süt istihsal etmek üzere şehir içi 
pastörize edilmemiş süt satılmaması gerekmekte ve sokak sütçülüğü yasaklanmış bulunmaktadır. Halkımıza temiz süt 
çülüğün geliştirilmesi için bu hususun uygulanmasında zorunluluk vardır. 
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10. Tanımsal alet, makina ilâç gibi girdilerin imali, ithali, ihracı, teknik vasıfları, piyasaya arzı maliyet 
esasların Tarım Bakanlığınca tesbit ve kontrol edilmesini teklif ve temenni ederiz. 

11. Tarımsal hizmetlerin en ücra köylere kadar götürülmesinin ancak zirai yayım teşkilâtı el inde yete 
cağı malûmlarıdır. Halbuki senelik programlara ko nulan taşıtların gerek karşılığı olan miktarların Maliye B 
Ofisine transfer edilmeyişi ve gerekse ofisçe bu taşıtların temini için geç teşebbüse geçilmesi sebebiyle aksaklı 
sene bütçeye konulan taşıtların mühim bir kısmı temin edilmemekte ve dolayısiyle hizmetler yeteri kadar 
Teşkilâtı elindeki taşıtların büyük /bir kısmının çoktan normal -miyadlarmı doldurmuş, ve hattâ hurda denece 
belirli bir şekle sokmaktadır. Programa konulan taşıt miktarının aynen satmalınması için Maliye Bakanlığı 
Ofisine taşıt için ayrılan tahsisat transfer edilmeli ve ofis satmalına işlerini zamanında yapmalıdır. 

12. Döner sermayeli kuruluşlarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin, taşıt alımı için karşılığı olan miktarlar 
malarına rağmen 237 sayılı Kanun gereğince ayrıca Balkanlar Kurulu kararı almaları gerekmektedir. Bu h 
Taşıt alımı yılı 'içerisinde temin olunmadığı takdirde alman Balkanlar Kurulu kararı ertesi yılı için geçerli ol 
ne ihtiyaç görülmektedir. Bu tatbikat düzeltilmelidir. 

13. Topraksız ve az topraklı çiftçilerin yeterli işletmelere kavuşturulması, emek ve tasarruflarının değer 
en uygun şekilde istifade edilmesini temin bakımından gerekli mevzuat değişikliğinin en kısa zamanda T. B 

14. Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanununun o günün ihtiyaçları nazarı itibara alınarak 1937 yılında çıkm 
tiği şekilde cevap veremez bir duruma gelmiştir. 

Bu itibarla günün ihtiyaçlarını karşılıyacak yeni bir Teşkilât Kanununun en kısa zamanda hazırlanarak 
nunlaşmasını temenni ederiz. 

15. Traktör, ıbiçerdöğer, gübre, tohum ve Zirai Mücadele ilâçları gibi girdilerin en ucuz fiyatlarla müstah 
birlerin Tarım Bakanlığınca zamanında alınmasını uygun mütalâa ederiz. 

16. Memnuniyetle öğrendiğimize göre taban fiyatı ve destekleme alımı politikası tatbiki suretiyle 1969 
lanmış ve kalitelerine göre değişmek üzere 10 - 26 Tl. arasında değişen bir fiyat baremi uygulana rak, satın 
değerinde ki 250 ton ihracedilmiştir. 

Bu ve buna benzer hizmetlerin daha da artırıl masını temin bakımından, Tarım Bakanlığına bağlı Yapağı 
Sanayii T. A. Ş. ve Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlükleri gibi İktisadi Devlet Teşekküllerine ait ha 
gerekli tadillerinin yapılarak kanunlaşmasında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

17. Millî ekonomimizde önemli bir yer işgal eden hayvancılığın ıgeliştirilmıesi ve hayvansal üretimin artı 
la büyük ;bir potansiyele sahip bulunan Doğu Bölgesi hayvancılığının pilot projeler yapılmak suretiyle en k 
Bakanlıkça yapılan çalışmaların yoğunlaştırilma sini ve hızlandırılmasını teklif ve temenni ederiz. 
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18. Malûmları olduğu üzere gübre, iyi cins to humluMa birlikte sulama, tarımsal üretimin artı rılmasmda başta ge 
len Tarım Bakanlığı bünyesinde isulu ziraat konusunda araştırma yapan Tarsus, Menemen, Çumra ve Eslkişehir'de ol 
ziraat deneme istasyonu bulunmaktadır. Memleket çapında, bölgelerin özelliklerine göre yapılması icabeden sulama il 
tasyonun kâfi gelmiyeceği şüphesizdir. Bu itibarla diğer bölgelerde de ihtiyacı karşılıyacak sayıda yeni sulu ziraat 
bu istasyonların elde ettiği neticeleri daha -©t/kili bir şekilde çiftçiye intikâl 'ettirmek ve yayıım personelini sulu zira 
gibi eğitmek için lüzumlu tedbirleri Tarım Bakanlığının biran evvel almasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

Zonguldak Milletvekili Muğla Milletvek 
Sadık Tekin Müftüoğhı Söz hakkım mahf 

Muallâ Akarc 

\ 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 12 000 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

12 000 

Kesim toplamı 105 338 077 

12.110 Genel idare aylıkları 7 209 420 
12.111 Tarım işleri ve kurumları aylıkları 48 246 563 
12.1.12 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları ay

lıkları 8 626 370 
12.113 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
aylıkları 5 300 000 

12.114 Veteriner hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları aylıkları 778 000 

12.115 Tarımsal ağitim merkezi aylıkları 1 
12.116 Topraksu işleri, genel idare ve kurumları 

aylıkları 2 600 000 

12.11.7 Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
aylıkları 1 

12.118 Tarımsal mücadele kurumları aylıkları 1 
12.119 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratuvar-

ları aylıkları 31 598 047 

317 065 998 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

12 000 

3 3 

102 138 071 

7 209 420 
45 246 563 

8 626 370 

5 300 000 

778 000 
1 

2 600 000 

1 
1 

31 398 041 
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Külüm Macldo ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.120 Topraksu kurumları aylıkları 1 
12.121 Pamuk işleri ve kurumları aylıkları 979 670 
12.122 Veteriner lâboratuvar aylıkları 1 
12.123 Topraksu genel idare aylıkları 1 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 148 544 209 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Tarım işleri ve kurumları hizmetliler üc

reti 
12.213 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları 

hizmetliler ücreti 
12.214 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
hizmetliler ücreti 

12.215 Veteriner hayvan sağlık memurları ve nal
bant okulları hizmetliler ücreti 

12.216 Tarımsal eğitim merkezi hizmetliler ücreti 
12.217 Topraksu işleri, genel idare ve kurumları 

hizmetliler ücreti 
12.218 Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 

hizmetliler ücreti 
12.219 Tarımsal mücadele kurumları hizmetliler 

• ücreti 

4 037 710 

29 262 768 

7 935 090 

7 010 813 

539 365 
1 

4 435 190 

1 

1 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 

Lira Lira 

1 
979 670 

1 
l 

-t 
1 

151 555 299 

4 187 560 

29 262 768 

8 553 052 

7 667 871 

539 365 
1 

4 435 190 

1 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.220 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratu-
varları hizmetliler ücreti 

12.221 Topraksu kurumları hizmetliler ücreti 
12.222 Pamuk işleri ve kurumlan hizmetliler üc

reti 
12.223 Veteriner lâboratuvar hizmetliler ücreti 
12.224 Topraksu» genel idare hizmetliler ücreti 
12.225 Orman Bakanlığı genel idare hizmetliler 

ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 74 673 067) 

GEOÎCl HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi1 ve makinist okulları 
geçici hizmetliler ücreti 

12.238 Tarımsal eğitim merkezi geçici hizmetliler 
ücreti 

12.234 Veteriner lâboratuvarları geçici hizmetli
ler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 387 420) 

YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 

12.251 Tarım işleri yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti 

12.252 Tarımsal mücadele yabancı uzmanlarla 
yardımcıları ücreti 

— 990 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

18 344 210 19 074 135 
1 1 

796 790 796 790 
1 1 
1 1 

156 330 

61 600 61 600 

87 480 87 480 

162 200 162 200 

76 140 76 140 

15 000 15 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.253 Veteriner işleri, yabancı uzmanlarla yar
dımcıları ücreti 
(Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
toplamı : 16 001) 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 

.12.27.1. Tarım işleri, genel idare1 ve tarım kurum
ları teknik personel ücretleri 

12.272 Tarımsal mücadele işleri, genel idare ve 
kurumları teknik personel ücretleri 

12.273 Topraksu işleri, genel idare ve kurumları 
teknik personel ücretleri 

12.274 Pamuk işleri, genel idare ve kurumları 
teknik personel ücretleri 

12.275 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı
vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
teknik personel ücretleri 

12.276 Tarımsal eğitim merkezi teknik personel 
ücretleri 

12.277 Topraksu eğitim merkezi teknik personel 
ücretleri 

12.278 Veteriner işleri teknik personel ücretleri 
(Teknik personel ücretleri toplamı : 

46 076 946) 
ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ 

12.281 Tarım işleri, genel idare ve kurumları işçi 
ücretleri 

12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel idare ve 
kurumları işçi ücretleri 

000 

.17 596 785 

17 0.17 000 

5 454 000 

1 210 340 

5 273 820 

390 000 
135 000 

8 425 000 

7 090 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 000 

17 596 785 

17 017 000 

5 454 000 

1 210 340 

4 273 820 

1 

390 000 
135 000 

8 425 000 

9 290 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.283 Veteriner işleri, genel idare, kurumları 
ve lâboratuvarları işçi ücretleri 

12.284 Topraksu işleri, genel idare ve kurumları 
işçi ücretleri 

12.285 Pamuk işleri, genel idare ve kurumları 
işçi ücretleri 

12.286 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı
vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
işçi ücretleri 

12.287 Veteriner hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları işçi ücretleri 

12.288 Tarımsal eğitim merkezi işçi ücretleri 
12.289 Topraksu eğitim merkezi işçi ücretleri 

(İşçi ücretleri toplamı : 30 401 865) 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

ÇOCUK ZAMMI 
12.311 Bakanlık çocuk zammı 
12.312 Topraksu Genel Müdürlüğü çocuk zammı 

(Çocuk zammı toplamı : 1 280 000) 

DOĞUM YARDIMI 
12.321 Bakanlık doğum yardımı 
12.322 Topraksu Genel Müdürlüğü doğum yar

dımı 
(Doğum yardımı toplamı : 180 000) 
ÖLÜM YARDIMI 

12.331 Bakanlık ölüm yardımı 

— 992 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

2 035 000 1 534 965 

8 400 000 8 400 000 

350 000 350 000 

1 725 000 1 725 000 

30 000 30 000 
25 000 25 000 
621 900 621 900 

22 603 182 37 936 124 

1 180 000 1 180 000 
100 000 100 000 

160 000 160 000 

20 000 20 000 

32 000 32 000 
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1969 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.332 Topraksu Genel Müdürlüğü ölüm yardımı 8 000 
(ölüm yardımı toplamı : 40 000) 
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 

12.341 Bakanlık tedavi ve cenaze giderleri 405 000 
12.342 Topraksu Genel Müdürlüğü tedavi ve ce

naze giderleri 30 000 
12.343 Orman Bakanlığı tedavi ve cenaze gider

leri 
(Tedavi ve cenaze güderleri toplamı : < 

] 295 818) 
YAKACAK ZAMMI 

12.351 Bakanlık yakacak zammı 34 000 
12.352 Topraksu Genel Müdürlüğü yakacak zammı 6 000 

(Yakacak zammı toplamı : 40 000) 
EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI 

12.371 Bakanlık emekli' keseneği karşılıkları 11 493 216 
12.372 Topraksu Genel Müdürlüğü emekli kese

neği karşılıkları 457 288 
12.373 Orman Bakanlığı emekli keseneği karşı

lıkları 
(Emekli keseneği karşılıkları toplamı : 

26 496 838) 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMLARI 
KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI 

12.381 Tarım işleri sosyal sigortalar kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 3 712 365 

12.382 Tarımsal mücadele sosyal sigortalar ku
rumları kesenek ve prim karşılıkları 2 720 040 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

8 000 

1 210 818 ". 

70 000 

15 000 

34 000 
6 000 

25 454 067 

1 020 103 

22 668 

3 597 365 

2 920 040 



35 — Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

12.383 Veteriner işleri sosyal sigortalar kurum
ları kesenek ve prim karşılıkları' 

12.384 Pamuk işleri sosyal si.»-ortalar kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 

12.385 Topraksıı işleri sosyal sigortalar kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 
(Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları toplamı : 8 603 468) 

LK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Tarımsal mücadele isleri fazla çalışma 
ücreti 
HUZUR ÜCRETİ 

12.421 Tarım işleri artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak belediye; üyeleri 
huzur ücreti 

12.422 Tarımsal mücadele işleri artırma, eksilt
me ve ihale komisyonlarında bulunacak 
belediye üyeleri huzur ücreti 

12.423 Veteriner işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

12.424 Pamuk işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

Bölüm Madde 

— 904 — 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

25.'! 000 200 000 

187 243 176 485 

1 7İH 030 1 700 578 

7 149 501 7 147 501 

4 850 000 4 850 000 

5 000 5 000 

5 000 15 000 

000 5 000 

5 000 3 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.425 Topraksu işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye1 üye
leri huzur ücreti 
(Huzur ücret toplamı : 33 000) 
KONFERANS ÜCRETİ 

12.430 Eğitim merkezleri konferans ücreti 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Okullar askerlik dersi ücretleri 
12.442 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi' ve makinist okulları 
ders ücretleri 

12.443 Veteriner hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları dere ücretleri 
(Ders ücretleri toplamı : 2 2G4 500) 

TAZMİNATLAR 

12.510 

12.521 
12.522 
12.523 
12.524 
12.525 

12.590 

Okullar ek görev tazminatı 
KASA TAZMİNATI 
Taran işleri kasa tazminatı 
Veteriner işleri kasa tazminatı 
Pamuk işleri kasa tazminatı 
Topraksu kasa tazminatı 
Tarımsal mücadele kasa tazminatı 
(Kasa tazminatları toplamı : 236 503) 
883 sayılı Kanun gereğince veteriner he
kimlere verilecek ödenek karşılığı 

5 000 

78 500 

2 086 000 

100 000 

Kesim toplamı 12 451 301 

88 000 

266 400 
20 000 
16 900 

1 
60 000 

12 000 000 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

000 

78 500 

2 086 000 

100 000 

12 236 503 

88 000 

120 000 
28 500 

1 
1 

12 000 000 



Tarım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.620 6222 sayılı Kanun uyarınca verilecek ikra

miyeler 
12.630 6893 sayılı Kanun uyarınca verilecek pri'nı 

ve mükâfatlar 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.711 Bakanlık temsil ödeneği 
12.712 Orman Bakanlığı temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yari içi yollukları 

YÖN KTlM YOLLUK I .A Kİ 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

YOLLUK KARŞILIĞI VURİLEN TAZ
MİNATLAR 

12.817 Tarım işleri yolluk karşılığı verilen tazmi
natlar 

— 905 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

1 653 000 1 653 000 

3 000 3 000 

750 000 75ü 000 

900 000 900 000 
4 200 8 400 

4 200 4 200 
4 200 

5 993 078 5 892 329 

707 750 707 750 
237 500 237 500 

28 500 28 500 

570 00ü 570 000 



Tarım Balkanlığı 997 

Bölüm Madde 

12.818 

12.821 
12.828 

12.831 
12.832 
12.833 

12.834 
12.835 
12.836 
12.837 

12.841 
12.842 

ödeneğin, çeşidi 

12.853 

Veteriner işleri yolluk karşılığı verilen taz
minatlar 
(Yolluk karşılığı verilen tazminatlar top
lamı : 1 425 000) 
DENETİM YOLLUKLARI 
Bakanlık müfettişleri geçici görev yolluğu 
Orman Bakanlığı müfettişleri geçici gö
rev yolluğu 
(Müfettişler geçici görev yolluğu' toplamı : 

617 501) 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
(Öğretim yollukları toplamı : 3) 
KURS YOLLUKLARI 
Tarım işleri kurs yolluğu 
Veteriner işleri! kurs yolluğu 
Topraksu kurs yolluğu 
Pamuk işleri kurs yolluğu 
(Kurs yollukları toplamı : 940 250) 
DİĞER YOLLUKLAR 
Bakanlık tedavi yolluğu 
Topraksu Genel Müdürlüğü tedavi yolluğu 
(Diğer yollukları toplamı : 69 825) 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 026 329) 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

855 000 

617 500 

1 
1 
1 

522 500 
38 000 
475 000 
4 750 

60 325 
9 500 

185 250 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 
1 
1 

422 500 
38 000 
475 000 
4 750 

60 325 
9 500 

855 000 

617 500 

185 250 



35 — Tarım BaJkanlıgı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardnncılaıı yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 866 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

12.910 Tarım işleri ve kurumları geçici görev yol
luğu 

12.911 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları ge
çici görev yolluğu 

12.912 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratıı-
varları geçici görev yolluğu 

12.913 Topraksu işleri ve kurumları geçici görev 
yolluğu 

12.914 Pamuk işleri ve kurumları geçici görev yol
luğu 

12.915 Tarım propaganda geçici görev yolluğu 
12.916 Orman Bakanlığı geçici görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 998 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

66 500 66 500 

71 250 71 250 

1 125 750 1 125 000 
323 000 323 000 
95 000 95 000 

13 329 450 11 785 950 

4 778 500 

3 230 000 

4 750 000 

3 440 000 

3 000 000 

4 750 000 

480 700 480 700 

80 750 
9 500 

29 264 238 

80 750 
9 500 
25 000 

2 



35 — Tarım Bakanlığı — 999 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIMLE ILGİLI ALIMLAE 
Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ 
13.111 Bakanlık kırtasiye alımları ve giderleri1 

13.112 Köyişleri Bakanlığı kırtasiye alımları ve 
giderleri 

13.113 Orman Bakanlığı kırtasiye alımları ve gi
derleri 
(Kırtasiye alımları ve giderleri toplamı : 

233 750) 

BASILI KÂĞIT VE DEFTER ALIM
LARI VE GİDERLERİ 

13.121 Bakanlık basılı kâğıt ve defter alımları 
ve giderleri 104 500 

13.122 Orman Bakanlığı basılı kâğıt ve defter 
alımları ve giderleri 
(Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri toplamı : 119 500) 

DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI 
VE GİDERLERİ 

13.131 Bakanlık döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri 90 250 

13.132 Köy İşleri Bakanlığı 'döşeme ve demirbaş 
alımları ve giderleri 71 250 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

1 413 562 

190 

23 

000 

750 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 543 562 

190 000 

23 750 

20 000 

104 500 

15 000 

90 250 

71 250 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.133 Orman Bakanlığı döşeme ve demirbaş 
alımları ve giderleri 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
toplamı : 236 500) 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.170 Orman Bakanlığı hizmetli giyim alımları 

ve giderleri 

DİĞER ALIMLAR VE GİDERLERİ 
13.191 Bakanlık diğer alımlar ve giderleri 
13.192 Orman Bakanlığı diğer alımları ve gider

leri 
(Diğer alımlar ve giderleri toplamı: 50 850) 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

AYDINLATMA GİDERLERİ 
13.231 Bakanlık aydınlatma giderleri 
13.232 Orman Bakanlığı aydınlatma giderleri 

(Aydınlatma giderleri toplamı : 181 950) 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 1000 --

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

76 000 
27 550 

171 950 

9 500 
17 100 

75 000 

736 250 736 250 
114 000 114 000 
42 712 42 712 

10 000 

40 850 40 850 

* 10 000 

302 100 312 100 

76 000 
27 550 

171 950 
10 000 

9 500 
17 100 



Tarım Bakanlığı — 1001 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde , Bölüm toplamı 
Lira Lira 

HİZMETLERLE İLGÎLl ALIMLAR 
Kesim toplamı 25 650 001 

SAĞLIK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ 
ALIMLARI VE GİDERLERİ 

13.351 Tarım işleri sağlık araç, gereç ve ilâç 
alımları ve giderleri 1 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve 
ilâç alımları ve giderleri 19 950 000 

13.353 Veteriner işleri sağlık araç, gereç ve ilâç 
alımları ve giderleri 5 700 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 736 725 

POSTA - TELGRAF GİDERLERİ 
13.411 Bakanlık posta - telgraf giderleri 261 725 
13.412 Orman Bakanlığı posta - telgraf giderleri 

TELEFON GİDERLERİ 
13.421 Bakanlık telefon giderleri 475 000 
13.422 Orman Bakanlığı telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 49 400 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 19 000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 30 400 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

22 070 926 

1 

17 070 925 

5 000 000 

801 725 

261 725 
25 000 

475 000 
40 000 

75 400 

20 000 

30 400 



35 — Tarım Bakanlığı 

Böl'im Madde ödeneğin çeşidi 

J3.51)0 Orman Bakanlığı hizmet taşıtları işletme 
ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

.13.610 Bakanlık kira bedeli 
13.620 Topraksu Genel Müdürlüğü kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerekt irdi ği gideri er 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Tarım işleri kurs giderleri 
14.512 Veteriner işleri kurs giderleri 

— 1002 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

1 112 450 

874 467 

25 000 

1 329 792 

827 450 
285 000 

65 874 467 

1 029 792 
300 000 

9 500 9 500 

9 228 866 9 703 866 

570 000 
266 000 

470 000 
266 000 



35 — Tanm Bakanlığı — 1003 — 

Madde ödeneğin çeşidi 

14.513 Topraksu kurs giderleri 
14.514 Tarımsal mücadele işleri kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 1 058 615) 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Bakanlık burs giderleri 
14.522 Topraksu burs giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 6 996 751) 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.542 Tarım reformu uygulama giderleri 

(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 
636 500) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.812 Ulaştırma giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onanın giderleri 
14.814 Kira bedeli 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.817 Yiyecek alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

(Tarım işleri giderleri toplamı : 7 917 751) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

251 365 
71 250 

G 996 750 
1 

541 500 
95 000 

437 000 

56 636 099 

1 045 000 
G65 000 

6 365 000 
1 358 500 
213 750 
665 000 

1 
95 000 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

251 365 
71 250 

6 996 750 
1 

541 500 
95 000 

1 012 000 

51 499 500 

852 000 
479 000 

4 580 000 
1 350 000 
213 750 
3,75 000 

1 
68 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TARIMSAL MÜCADELE GİDERLERİ 
14.821 Büro giderleri 
14.822 Ulaştırma giderleri 
14.823 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.824 Kira bedeli 
14.825 Giyim - kuşam alım ve giderleri1 

14.826 Malzeme alım ve giderleri 
14.827 ihale ile yapılacak mücadele işleri gider

leri 
14.829 Diğer alım ve giderler 

(Tarımsal mücadele giderleri toplamı : 
10 874 250) 

VETERİNER IŞLERÎ GÎDERLERl 
14.831 Büro giderleri 
14.832 Ulaştırma giderleri 
14.833 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.834 Kira bedeli 
14.835 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.836 Malzeme alım ve giderleri 
14.837 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
14.838 Hayvan alımları, tazmini ve giderleri 
14.839 Diğer alım ve giderler 

(Veteriner işleri giderleri toplamı : 
21 323 800) 

TOPRAKSU GİDERLERİ 
14.841 Büro giderleri 
14.842 Ulaştırma giderleri 
14.843 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

— 1004 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

1 187 500 1 187 500 
1 710 000 1 710 000 
4 465 000 4 250 000 
931 000 1 300 000 
299 250 299 250 

1 045 000 800 000 

2 137 500 1 137 500 
190 000 190 000 

1 900 000 
950 000 

5 605 000 
1 282 500 
475 000 

1 852 500 
4 275 000 
5 700 000 
199 50t> 

900 000 
950 000 
605 000 
282 500 
300 000 
486 800 
000 000 
700 000 
99 500 

2 185 000 
522 500 

5 985 000 

2 185 000 
522 500 

5 985 000 



35 — Tanm Bakanlığı 1005 — 

Bölüm Madde ödeaeğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

14.844 Kira bedeli 
14.845 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.846 Malzeme alım ve giderleri 
14.847 Yiyecek alım ve giderleri 
14.848 Topraksu çiftçi eğitim kampları ve 

D. G. P. mı giderleri 
14.849 Diğer alım ve giderler 

(Topraksu giderleri1 toplamı : 11 233 104) 

PAMUK İŞLERİ GİDERLERİ 
14.851 Büro giderleri 
14.852 Ulaştırma giderleri 
14.853 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.854 Kira bedeli 
14.855 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.856 Malzeme alım ve giderleri 
14.859 Diğer alım ve giderler 

(Pamuk işleri giderleri toplamı : 142 045) 
TARIMSAL YAYIN GİDERLERİ 

14.866 Malzeme alım ve giderleri 

1 548 353 
114 000 

1 187 500 
285 000 

23 750 

13 775 
10 070 
57 000 
37 050 
6 650 

28 500 
11 400 

8 550 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 548 353 
114 000 
569 500 
285 000 

1 
23 750 

13 775 
10 070 
57 000 
29 200 
6 000 
20 000 
6 000 

8 550 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GlDEELERİ 

OKULLAR GİDLRLERİ Kesim toplamı 

BÖLGE ZİRAAT, TEKNİK ZİRAAT. 
TEKNİK BAHÇIVANLIK, EV EKONO
MİSİ, MAKİNİST, VETERİNER, HAY
VAN SAĞLIK MEMURLARİ VE NAL
BANT OKULLARI (! İ î) URLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
î5.254 Kira bedeli 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alını ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARİMSAL VK TOPRAKSU MĞİTİM 
MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.891 Büro giderleri 
:I5.3Î)2 Ulaştırma giderleri 
15.398 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.894 Kira bedeli 
15.395 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.896 Malzeme alını ve giderleri 
15.397 Yiyecek alım ve giderleri 
15.399 Diğer alım ve giderler 

— 1006 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

41 444 711 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

37 

22 474 465 21 353 751 

5 462 500 
515 375 
798 000 

1 
8 402 900 
2 493 750 
8 980 814 

87! 625 

5 4(52 500 
515 375 
798 000 

1 
8 000 000 
2 493 750 
8 712 500 
87! 625 

847 400 847 400 

239 400 
İVA 250 

324 900 
183 000 
10 450 
47 500 
28 500 
30 400 

239 400 
:):) 250 
124 900 
\:):) 000 
10 45.') 
47 500 
28 500 
80 400 



35 — Tarım Bakanlığı — 1007 

1939 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 18 122 846 

950 000 
662 511 

1 796 450 
76 000 
210 425 

1 710 000 
oo; 000 
260 no 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.713 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.714 Kira bedeli 
15.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.717 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
15.719 Diğer alım ve giderler 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 4 619 425) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.721 Büro giderleri 1 140 000 
15.722 Ulaştırma giderleri 114 000 
15.723 Taşıt işletme ve onarma giderleri 655 500 
15.724 Kira bedeli 142 500 
15.725 Giyim - kuşam alım ve giderleri 85 500 
15.726 Malzeme alım ve giderleri 370 500 
15.727 Yiyecek alım ve giderleri 3 800 
15.729 Diğer alım ve giderler 95 000 

(Tarımsal mücadele kurumları giderleri 
toplamı : 2 606 800) 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

684 000 
477 000 
293 000 
76 000 
210 425 
300 000 
479 000 
100 000 

1 140 000 
114 000 
655 500 
1.42 500 
85 500 
370 İJuJ 
3 800 
95 000 

15 126 475 
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35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.755 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.756 Malzeme alim ve giderleri 
15.757 Yiyecek alım ve giderleri , 
15.759 Diğer alım ve giderleri 

(Pamuk Meri kurumları giderleri toplamı : 
301 400) 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

VETERİN ER LÂBORATUVARLARI 
GİDERLERİ 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.214 Kira bedeli 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.210 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
16.218 Hayvan alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

İÇ FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 
16.371 Tarım işleri iç fuar sergi giderleri 
16.372 Veteriner işleri iç fuar sergi giderleri 

— 1009 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Böl üm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

24 700 20 000 
99 750 90 000 
19 000 19 000 
9 500 8 000 

18 590 740 16 960 82 

8 851 340 7 796 290 

2 494 415 2 494 415 
592 325 592 325 
551 000 551 000 
27 550 27 550 
228 000 228 000 

2 640 050 2 000 000 
1 615 000 1 200 000 
608 000 608 000 
95 000 95 000 

1 149 500 1 143 884 

71 250 
570 000 

65 134 
570 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1(5.873 Topraksu işleri i<* fuar sergi giderleri 
16.374 Yayın işleri iç fuar sergi giderleri 
16.375 Tarımsal mücadele iç fuar sergi giderleri 

(İç fuar sergi giderleri toplamı : 858 884) 
16.390 Topraksu haber ve yayın hizmetleri gider

leri 
ULUSLARARASI iLİŞKLLER GÜDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uzman, memur, öğretmen ve (iğrenci mü

badelesi giderleri 

TEMSİL, ACURLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Orman Bakanlığı temsil giderleri 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 
16.721 Bakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Orman Bakanlığı ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Tarım işleri bina onarımı 
16.812 Tarımsal mücadele bina onarımı 

— 1010 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

104 500 105 000 
85 500 85 500 
33 250 33 250 

285 000 285 000 

104 500 104 500 

47 500 47 500 

57 000 57 000 

66 500 122 500 

19 000 

47 500 

3 418 900 

30 000 
20 000 

47 500 
25 000 

7 793 650 

1 520 000 
579 500 

900 000 
579 500 



35 Tarım Bakanlığı İOİİ — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.813 Veteriner isleri bina onarımı 
16.814 Topraksıı işleri bina onarımı 
16.815 Pamuk işleri bina onarımı 
16.816 Bakanlık bina onarımı 

(Bina onarımı giderleri toplamı : 2 542 250) 
MAKÎNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 

16.822 Tarımsal mücadele makina ve teçhizat 
onarımı 

16.823 Veteriner işleri makina ve teçhizat ona
rımı 

16.824 Topraksıı makiua ve teçhizat onarımı 
16.825 Pamuk işleri makina ve teçhizat onarımı 

(Makina ve teçhizat onarımı giderleri top
lamı : 5 251 400) 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği Hükümete ı 
Madde Bölüm toplamı Madde ] 
Lira Lira Lira 

665 000 665 000 
356 250 356 250 

33 250 32 000 
9 500 9 500 

522 500 

95 000 
4 618 900 

19 000 

12 000 

317 065 998 

29 264 238 

65 874 467 

41 444 711 

18 590 740 

472 252 154 

197 
tenen 

Bölüm toplam 
Lira 

522 500 

95 000 
4 618 900 

15 000 

12 00 

330 353 17 
26 133 50 
61 212 86 
37 827 62 
16 960 82 

472 500 00 



35 — Tarım Bakanlığı — 1012 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 33 444 000 37 

TABIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 33 444 000 

22.000 

PAMUK İŞLERİ 
21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.120 Veteriner işleri damızlık hayvan ve don

durulmuş sperma alım ve giderleri 
21.131 Topraksu etüt ve proje giderleri 
21.132 Teknik personel ücretleri 
21.133 Teknik personel geçici görev yolluğu 
21.140 Tapu ve Kadastro ve Harita Genci mü

dürlüklerine 
(Maliye Bakanlığınca aktardır.) 

21.150 Veteriner işleri etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gî-
DERLERÎ 

TARIM SEKTÖRÜ 

TARIM BAKANLIĞI 
0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
22.111 Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 

2 375 000 
28 999 000 
1 000 000 
500 000 

570 000 

Kesim toplamı 280 977 000 

283 977 000 

37 313 000 

37 200 000 

100 000 

3 000 000 
31 150 000 
1. 000 000 
750 000 

1 000 000 

200 000 

257 886 000 

12 262 000 

29 730 000 

261 



35 — Tarım Bakanlığı — 1013 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yolluğu 

Veteriner işleri yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
Topraksu yapı, tesis ve büyük onaran gi
derleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
Pamuk işleri yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 

22.161 Zirai mücadele yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel' geçici görev yolluğu 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 

0 

22.141 

22.142 
22.143 
22.151 

22.162 
22.163 

22.311 

23 537 000 
1 500 000 

1 000 000 

179 280 000 
27 000 000 
2 600 000 

825 000 

5 812 000 
1 960 000 

L50 000 

2 000 000 

25 500 000 
3 500 000 

145 036 600 
27 000 000 
2 007 400 

550 000 

10 884 000 
801 000 
615 000 

2 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
TARIM OKULLARI 

22.881 Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 000 000 1 500 000 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 99 406 001 90 029 000 



Tarım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Tarım işleri makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 

23.112 Tarım işleri taşıt alımları 
23.121 Tarımsal mücadele makina, teçhizat alım

ları ve büyük onarımları 
23.122 Tarımsal mücadele taşıt alımları 
23.131 Veteriner işleri, malana, teçhizat alımları 

ve büyük onarımları 
23.132 Veteriner işleri taşıt alımları 

23.141 Topraksu makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları (20 milyon Tl. proje kre
disi karşılığı olup nakden ödenemez.) 

23.142 Topraksu taşıt alımları 
23.151 Pamuk işleri makina, teçhizat alımları ve 

büyük onarımları 
0 Pamuk işleri taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.812 Taşıt alımları 

(Tarım okulları makina, teçhizat ve ta
şıt alımları ve büyük onarımları topla
mı : 2 000 000) 

— 1014 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

57 775 000 
3 540 000 

1 830 000 
990 000 

3 835 001 

2 500 000 
935 000 

95 571 000 87 129 000 

63 900 000 
2 034 000 

5 025 000 

2 900 000 

1 500 000 
500 000 

4 250 000 3 100 000 
7 550 000 2 700 000 

G 636 000 2 990 000 
7 500 000 2 165 000 

2 000 000 3 715 000 
3 500 000 1 500 000 



35 — Tarım Bakanlığı 1015 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

YETERİNER OKULLAR 1 
23.813 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.814 Taşıt alımları 

(Veteriner okulları makina, teçhizat ve 
taşıt alımları ve büyük onarımları topla
mı : 900 000) 
ETÜT Vlü PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞTI1 ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

400 000 

33 444 000 

283 977 000 

99 406 001 

700 000 
200 000 

37 200 000 

261 386 000 

90 029 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 416 827 001 388 615 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde 

— 1016 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

31.431 Tarım işleri döner sermayelerine 
31.432 Tarımsal mücadele işleri döner sermayele

rine 
31.433 Veteriner işleri döner sermayelerine 
31.434 Topraksu döner sermayelerine 
31.435 Pamuk işleri döner sermayelerine 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VB SATINALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

32.141 Tarım işleri kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 

32.142 Tarımsal mücadele kamulaştırma ve satm
alma bedeli 

32.143 Veteriner işleri kamulaştırma ve satmal
ma bedeli 

4 800 001 

4 800 001 4 800 001 

1 100 000 1 100 000 

2 000 000 
1 500 000 

1 
200 000 

2 000 000 
1 500 000 

1 
200 000 

15 119 094 

15 119 094 9 350 002 

9 294 112 4 000 000 

1 550 000 

750 000 4 000 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.144 Topraksu kamulaştırma ve satmalına be
deli 

32.145 Pamuk işleri kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 

32.146 Tarım okulları kamulaştırma ve satmal
ına bedeli 

77 - Transferler 

33.000 İKTİSADÎ TRANSFERLER 

İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
NE İ K T I S A D I T R A N S F E R L E R 

Kesim toplamı 

33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk to
humluklarının zarar karşılığı olarak Zi
raat Bankasına 

33.130 5254 sayılı Kanıma göre Ziraat Bankasına 
33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gere

ğince çay kredisi için Ziraat Bankasına 
33.150 5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankası

nın çıkardığı tahvillerin faiz farkları 
33.160 Merinos yapağı alımını desteklemek nıak-

sadiyle prim karşılığı Türkiye Yapağı ve 
Tiftik A. Ş. ne yardım 

33.170 7457 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına 
33.180 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ge

reğince Ziraat Bankasına 

— 1017 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamt Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

27 349 829 

60 000 
13 926 126 

70 062 

1 963 140 

2 750 000 
3 580 500 

1 000 000 800 000 

4 074 980 1 

1 1 

32 349 829 28 125 480 

28 125 478 

1 
15 135 595 

1 

1 659 380 

2 750 000 
3 580 500 

5 000 000 5 000 000 



35 — Tanm Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

33.190 6831 saydı Kanunun 04 neü maddesi ge
reğince Ziraat Bankasına 

33.200 Tohumluk bağday ile ilgili giderler karşı
lığı Devlet Üretme Çiftlikleri O en el Mü
dürlüğüne 

33.300 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yar
dım 

3 1 0 0 0 MALÎ TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE Y AHDIM LAK VE 
ÖDEMELER 

34.340 904 sayılı Kanuna göre özel idarelere yar
dım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, ÎKEAMlYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.661 6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner 
Hekimleri Konseyine yardım 

— 1018 — 

1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

5 000 000 

2 135 842 

400 000 400 000 

1 735 842 2 141 030 

7 479 396 

337 600 150 000 

100 000 100 000 



35 — Tarım Bakanlığı — 1019 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35.662 4486 sayılı Kanuna göre tarım okullarını 
bitirenlere verilecek malzeme karşılığı yar
dım 237 600 

DERNEK, BİIILİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 7 141 796 

35.710 Tarım Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Yardımlaşma Derneğine (Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 232 770 

35.720 FAO ile müşterek kurulacak bitki araştır
ma merkezlerine yardım 4 087 800 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre ziraat odaları 
birliklerine yardım 1 000 000 

35.740 FAO ile müşterek kurulacak Pendik Ko
yun Hastalıkları laboratuvarlarma yar
dım 1 367 280 

35.750 FAO Türkiye şap hastalığı araştırma, ge
liştirme ve bölgesel eğitim özel fon anlaş
ması uyarınca Şap Hastalığı Enstitüsüne 
yardım 1 

35.760 FAO ile müştereken kurulan Dericilik ve 
Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve Eği
tim Enstitüsüne yardım 453 945 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

50 000 

7 529 795 

232 770 

3 303 200 

1 

955 124 

1 531 600 

1 507 100 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 
33.000 İKTİSADÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1020 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm topliamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

50 000 

50 001 

50 000 

4 800 001 

15 119 094 

32 349 829 
2 135 842 

7 479 396 
50 000 

49 
1 

999 
i. 

4 

9 

28 
2 

7 

61 934 162 52 



17 - Devlet Meteoroloji işleri G. M 



17 — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü — 1022 — 

Rapor 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ifa ettiği hizmetin önemini bütün vatandaşlarımızın takdir ettik 
isterim ki; Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışan personel yorucu ve yıpratıcı bir mesai içinde bulu 
büyük gayret sarf etmektedirler. Bugün vatandaşlarımız radyonun haberler bülteninin sonunda mutlak 
getirmişlerdir. Tarlasını ekecek çiftçi ile gurbete gidecek yolcu durumunu buna göre ayarlamaktadır. V 
derecede doğru çıkması bu müesseseye olan itibarı ve itimadı artırmakta, millet olarak elde edilen başarılı 
milletler meteorolojik faaliyetler yönünden birbirlerinin hem destekçisi, hem de kontrolcüsü dur. Bu 
dar Türk Meteoroloji Teşkilâtı personeli daima iyi puvan almış ve ön safhada bulunmuştur. 

Şurasını açıklamak de sevindiricidir ki, Türk Meteoroloji Teşkilâtı kaydettiği gelişmelerle, dünyanı 
birisi olduğunu yabancı memleket uzmanlarına da kabul ettirmiştir. 

Bu başarı, sevgi ve saygıya dayanan bir mesai sistemi kurmuş olan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 
dilerini tebrik eder, teşekkürü bir borç bilirim. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 malî yılı bütçe teklifi tetkik edilmiştir. 
Bölüm ve maddelerin izahına girmeden evvel Genel Müdürlüğün başlıca görevlerini şu şekilde özetli 

I - Hizmetin özelliği : 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet hizmetinde yüklendiği görevleri dikkatle ve hass 

disiplinli örnek kuruluşlarımızdan biridir. Bu Genel Müdürlüğün görevleri kısaca aşağıdaki şekilde ifa 
1. Millî ve milletlerarası çalışmalarla belirli alanlarda hareket eden yerli, yabancı, askerî sivil, ka 

rını sağlamak, yurt içinde meteorolojik çalışçalara ihtiyaç gösteren teşekküllere ve halka gerekli bilgiy 
2. Tarım alanında çiftçiye gerekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle istihsal edilen tarımsal b 

tarımsal mücadele ilaçlamaların müsait olmıyan günle Mile yapıl rua'sına mâni olarak, emek ve ilâç masrafl 
yangınları ile mücadelede gerekli tahminleri ve uyarmaları yapmak suretiyle söndürme işlerine yardım 
ve haftalık hava tahminlerinin yardımiylc çiftçi vatandaşın günlük ve haftalık mesaisini ayarlamasınd 

3. Memleketin Bayındırlık, Ulaştırma, Adalet, Ekonomi, Sağlık ve Kültür faaliyetleri için gerekli 
4. Türkiye çapında yapılan rasat ve etütleri ile Türkiye çapında yapılan ilmî araştırma, inceleme v 
5. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizle NATO ve CENTO Askerî Anlaşmaları sebepleriyle yüklenm 

getirmek. 
6. 5411 sayılı Kanun ile Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (WMO) ve 4749 sayılı Kanunla üyesi bulundu 

kilâtı (ICAO) sözleşmeleri gereğince meteorolojik bakımdan yüklenmiş olduğu görevleri yerine getirme 



17 — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü — 1023 — 

7. Memleket hudutları dâhilinde yapılan muhtelif karakterdeki rasatlara dayanarak gerekli istatistik, bü 
lamak. 

II - Hizmıetin gelişmesi : 
Türkiye'de meteoroloji teşkilâtının tarihçesi çok kısadır. Cumhuriyetin kuruluşunu takiben, muhtelif bakan 

re teşkilât kurmaya başlamışlardır. Bu şekildeki kuruluşun her bakımdan ekonomik olmadığı göz önünde tutula 
kanlıklara bağlı meteoroloji teşekkülleri biraraya getirilmek suretiyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
muştur. Daha sonra 1942 yılında çıkarılan 4256 sayılı Kanun ile Genel Müdürlük, teknik personel ihtiyacını o za 
şılıyabilecek bir hale getirilmiştir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Gerek yurt içinde, ger 
yüklendiği görevi karşılıyacak bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve iller kuruluşları tetkik edilecek olursa, kaydedilen ge 
1960 yılında takriben 100 olan iklim istasyonu sayısı halen toplam olarak 408 e, 455 olan yağış istasyonları sayıs 

yükseltilmiştir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca hava tahminlerinin yapılmasında kullanılan rasatları yapan 60 aded s 

sahiptir. Bu istasyonların hepsinde alıcı ve verici telsiz cihazlariyle hizmetine göre diğer elektronik cihazlar da b 
meteoroloji istasyonundan 5 tanesi, yüksek atmosfer rasadı yapan radiosonde istasyonudur. 60 sinoptik istasyond 
meydanlarında vazife görmekte ve bu meydanların hepsinde hava tahmini yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bandırma'da orta ve kısa dalgadan otomatik ve mors ile yayın yapan Deniz Meteoroloji İstasyonu k 
malarla Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan (Malta'dan itibaren Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeni 
askerî ve sivil gemiler, günün belirli saatlerinde İngilizce olarak yapılan deniz istidlalleri ve fırtına ihbarları yayı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı da geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu arada, kurulmuş bulun 
1 400 Knı. yüksekte dönen meteoroloji suni peyklerinden dünyamızın remislerini alan APT cihaziyle teşkilât takv 
leketimizin deniz olan kuzey ve güney kısımlarındaki sinoptik rasat istasyonlarının hissedilen yokluğu oldukça gide 
len resimler analiz edilmek suretiyle hava tahminlerinde isabet nisbeti yükseltilmiştir. 

Son dokuz yıl içerisinde 117 modern meteoroloji istasyonu binası inşa edilmiştir. Merkezde kumlmuş olan telek 
lerinde cihaz ve alet imaline başlanmıştır. Genel müdürlük;termograf, higrograf, barograf, plüviyograf gibi evvel 
kendi atelyelerin.de imal etmektedir. Ayrıca daha önceleri bol miktarda ithal edilen ve yazıcı meteorolojik aletlerd 
bir cins mürekkep de artık Genel Müdürlük atel yelerinde yapılmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yabancı memleketlerde pek rastlanmıyan ve yabancıların takdirini de kazanan 
sahiptir. Bu da çiftçi vatandaşlara ve askerî birliklere ve halka mufassal hava tahminlerini ulaştıran Meteorolojin 
Türkiye'nin her tarafından dinlenebilmekte ve meteorolojik raporları, müzikle süsliyerek herkesin dinliyeceği bir 

Bilhassa son zamanlarda hava tahminlerinde kaydedilen isabetler memnuniyeti muciptir. 

http://atelyelerin.de
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Durum böyle olmakla beraber, memleketimizin meteorolojik hizmetleri bakımından şebekesinin yete 
ğildir. Bu sebeple millî ve milletlerarası maksatlarla çalışan meteoroloji teşkilâtını daha da geliştirmek ve 
çıkmaktadır. Aynı zamanda bu Genel Müdürlüğe, gcnişliyen görevleri ve artan sorumluluklariyle uygun i 

III - 1970 Bütçesi : 
1. (A/ l ) Bütçesi 1969 malî yılı bütçesine nazaran (23 612) lira bir artış göstermek suretiyle (41 100 
Genel Müdürlük; bütçesinin bâzı maddelerinden indirmeler yapmış bâzı maddelerini de art ırmak su 

mıştır. 
2. Devlet Plânlama Teşkilâtından geçen (A/2) bütçesi, bu malî yıl için (3 935 000) liradır. 
Geçen yıldan devam eden işler için bu malî yılda Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine (870 000) lira ve G 

lira teklif edilmektedir. 
Bu miktar geçen malî yılda (6 949 000) liradan ibaret olduğuna göre (A/2) bütçesi (3 884 000) lira 
23.111 nci maddeye elektronik cihaz ve rasat aletleriyle lüzumlu yedek aksamın satınalmmasına karşılı 

noksanı ile (2 241 000) lira konmuştur. 
Bu miktar ödenekle yapılması zaruri işler yerinde görülmüştür. 
Genel Müdürlük 1970 malî yılında cem'an 6 motorlu taşıt alacaktır. Bu taşıt bedelleri (T) cetveline 

çen yıla nazaran (246 000) lira noksanı ile (574 000) liradan ibarettir. 
Bu şekilde (A/2) Bütçesi (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki miktar dâhil) (3 935 000) liraya baliğ 

3. (A/3) Bütçesine gelince : 
a) Kamulaştırma maksadiyle 32.100 ncü Kamulaştırma Giderleri maddesine (500 000) lira, 
b) Genel Müdürlüğün 5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğu Dünya Meteoroloji Kuruluşuna 1970 ma 

34.720 nci maddeye (154 006) lira, 
c) Genel Müdürlük merkez memurlarının öğle yemeklerine karşılık olarak 35.710 ncu maddeye (99 
d) Geçen yıllar borçları olarak da 36.310 ve 36.320 nci maddelere teklif edilen (4 550) lira olmak üze 

ulaşmaktadır. 
Bu şekilde Genel Müdürlüğün 1970 bütçeleri yekûnu (44 923 031) liradan ibaret bulunmakta ve yerin 
IV - Teklif ve temenniler : 
1. Meteroloji Genel Müdürlüğü halen 1937 yılında çıkarılmış bulunan Teşkilât Kanunu ile yönetilmek 

kaydetmiş olduğu gelişme tatbik edilmekte olan yenilikler ve yeni ihtiyaçlar bu teşkilâtın artık mevcut ka 
maktadır. Bu konu üzerinde daha önceki raporlarda da ısrarla durulmuştur. Bu sebeple, hazırlanmış ve 
kanun tasarısının biran önce kanunlaşması lüzumlu ve zorunludur. 

2. 1970 malî yılında prensibolarak hiçbir daireye (D) cetveline kadro verilmediği yüksek malumları 
Bu bakımdan 1970 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü özel bir ihtisasa dayanarak yet 

layısiyle tatmin etmek imkânlarına sahibolamıya çaktır. 
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Bu sebeple Genel Müdürlük Bütçesine bağlı (Merkez (D) cetveli) nde 1 nci dereceden halen mevcut 2 aded «El 
ve 3 ncü dereceden 2 aded «Meteoroloji Uzmanı» (Yüksek okul mezunu) olmak üzere 4 kadro bulunmaktadır. 

Bu kadrolara (yevmiyeli kadro aradıklarından) yüksek tahsilli eleman temin edilememiştir. 
Bu durum karşısında bahis konusu 4 kadronun özel eğitim görmüş olarak yetiştirilen ve tatmin edilemedikleri 

ayrılmaları endişesi duyulan lise ve lise seviyesindeki sanat okulu mezunlarına da verilebilmesi maksadiyle merke 
rm hizalarında bulunan «Yüksek okul» kaydının kaldırılarak kadro unvanlarının meteoroloji uzmanı şekline sokulm 
ğünü bir miktar dahi olsa feraha kavuşturacaktır. 

Genel Müdürlük çalışmalarının bu şekilde devamı temennisiyle Bütçe kanun tasarısını tekliflerimizle birlikte 
tasviplerine saygı ile arz ederim. 

Tra 
A 
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Hi'zmetin niteliği ve yerine g^etirme şekli 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet hizmetinde yüklendiği görevleri dikkatle ve hassasiye 
luşlardan biridir. Bu Genel Müdürlüğün belli başlı görevleri şöylece özetlenebilir : 

1. Millî ve milletlerarası anlaşmalarla belirlialanılarda hareket eden yerli, yabancı, askerî, sivil, kara, 
korunmalarını sağlamak:, yurt içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren teşekküllere ve halka gerekl 

2. Tarım alanında çiftçiye gerekli hava tah mi inlerini bildirmek suretiyle istihsal edilen tarımsal ürünle 
mücadelede ilaçlamaların müsait olan günlerde yapılmasını temin ederek, emek ve ilâç masraflarının heba 
ile mücadelede gerekli hava tahminleri yapmak suretiyle söndürme işlerine yardım etımek; ayrıca, bütün bu 
va tahmini eri île çiftçi vatandaşın günlük ve haftalık mesaisinin tanzimine hizmet etmek. 

• >. Türkiye çapında yapılan iklim rasat ve etüdleri ile ilmî araştırmalara ve yatırım plânlarına ışık tu 
4. Memleketin Bayındırlık ve Ulaştırma, Adalet, Ekonomi, Sağlık ve Kültür faaliyetleri için gerekli ç 
5. NATO ve CENTO Askerî antlaşmaları ile yüklenmiş olduğu askerî sorumlulukları yerine getirmek 
6. 5411 sayılı Kanun ile üyesi bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtı ve 4749 sayılı Kanun ile ü 

Havacılılk Sözleşmeleri gereğince meteorolojik bakımdan yüklenmiş okluğu görevleri yerine getirmek, kabu 
7. Memleketin hudutları dâhilinde yapılan muhtelif karakterdeki rasatlara dayanarak, gerekli bülten, 

lerin istifadesine sunmaktır. 

Hizmetin gelişmesi 

Meteoroloji tahminlerindoki isabet derecesini artırmak ve meskûn olmıyan büyük denizler' ile meteor 
depresyonların teşekkülleri, hareket yönleri ve şiddetleri tesbıit edilmekte büyük fayda sağlıyan meteorol 
alan (APT cihazı) sistem teşkilâta kazandırılmıştır. Bu sistemle elde edilen hava fotoğrafları ile 'bilhassa 
çeşitli kollarında gerekli hava tahminlerinde büyük önem taşıyan bulut sistemleri ve yoğunluk dereceleri 
takib etmek mümkün olmaktadır. 

— Ankara ile Etimesgut, Mürted, Esenboğa, Yeşilköy, Balıkesir, Merzifon, Kayseri, Erzurum, M 
Antalya, İzmir, Bandırma, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Erzincan, Gölcük arasında telli telem irtiba 
kara ile Afyon, Bursa, Elâzığ, Zonguldak merkezleri arasında telli telem tertibatı sağlama rak bu 
Bu suretle bu 24 merkez ile Genel Müdürlük arasında meteorolojik malûmatın 24 saat devamlı ve anın 
tır. 

— İstidlal tekniğinin gerektirdiği, yev ve yüksek atmosfer haritası olarak 24 saat içerisinde belirl 
zilmiş 24 haritanın muhtelif bölgelere serpiştirilmiş 17 meteoroloji istasyonumuza telsiz foto sistemi ile 
mektedir. Bu suretle teknik muhabere ve meteoroloji tekniğin deki gelişmeler sayesinde 17 analiz merk 
min kolaylıkları gelişti bilmiş ve tahminlerdeki isabet oranı yükseltilmiştir. 
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— 16 meydan meteoroloji istasyonuna ilâveten bu yıl Antalya, Erzurum, Trabzon, ve Elâzığ Siınoptik M 
meteoroloji istasyonu haline getirilerek bu sayı 20 ye çıkarılmış, gerekli meteorolojik alet ve cihanlarla tak 

— Muhtelif bölge ve merkezlerde olmak üzere aşağıda isimleri yazılı meteoroloji istasyonlarımızda 
cihazı (Siliograf) kurulmuş; bu suretle bugüne kadar tahmine dayanan bulut tavan ölçmelerinde elektronik 
tir. Siliograf kurulanı istasyonlar : 

Yeşilköy, 
Balıkesir, 
Bandırma, 
Eskişehir, 
İzmir, 
Konya, 
Diyarbakır, 
Malatya, 
Mürted, 
Esenboğa, 
Kayseri, 
Etimesgut, 

— Ayrıca önemli bölgelerdeki meteoroloji istasyonlarımıza rüzgârın hız ve yön bakımından devamlı kayd 
kurulmuştur. Bu suretle rüzgârın 24 saat içerisindeki seyri bir diyagram üzerinde tesbit edilmiş olduğun 
rekse iklim hizmetleri yönünden büyük faydalar sağlanmıştır. 

—• Genel Müdürlük ile Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı ve Hava Kuvvetleri Kumandanlığı arasında kurulan t 
sinde emniyetli ve süratli bir şekilde karşılıklı meteorolojik bilgi verilmesi ile hizmette kolaylık ve gelişmele 

—• Genel Müdürlük ile Esonboğa DHMİ İşletme Merkezi arasında telli telem devresi geliştirilmiş, memle 
lûmatın Tahran ve diğer lüzumlu merkezlere süratle ulaştırılması sağlanmış ve havadaki uçaklara iniş m 
neşriyatı otomatik cihazlarla yapılmaya başlanmıştır. 

— Günden güne dinleyici kütlesi artan ve ilgiyle takibedilen Meteorolojinin Sesi Radyosunun yayın süres 
ramı daha da genişletilerek daiha yararlı bir hale getirilmiştir. 

— Bu yıl TRT Kurumunca tecrübe yayınlarına başlıyan Ankara Televizyonunda da meteorolojik haberler 
Ankara seyircilerine önemli meteorolojik olayları ve 24 saatlik istidlalleri bildirmek imkânı sağlanmıştır. 

— Bu yıl Yeşilköy ve Diyarbakır Meteoroloji istasyonlarına birer gözlem radarı kurularak rasatlara ba 
ra'ya kurulmuş bulunan meteorolojik gözlem radarı ile sayıları üçe yükseltilmiştir. Bu üç gözlem radarı sayesin 
de geniş bir radar taraması imkânına kavuşmuş ve böylece meteorolojik olayları radarla devamlı takip mümkün 
imkânlarının sürati nisbetinde ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. 
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Yeşilköy ve Escnboğa Milletlerarası Meydan Meteıoroloji istasyonlarına komple radyoteleteyp eihazlar 
nlünden dış memleketlere giden ve gelen uçakların meteorolojik himayelerinin daha sıhhatli bir şekild 
Milletlerarası Meydan Meteoroloji İstasyonuna uzaktan kumanda cihazı merkezde imal edilin:1'!; suretiyle 
dan temin edilmiş bulunan üç aded birer kilo vatlık HF/RT cihazları ile birlikte kurularak yaklaşan uç 
vadan meteorolojik himayesinde kolaylık sağlanmıştır. 

—• Muhtelif meteoorloji istasyonlarımızda paratoner tesisleri yapılmış ve rasat, parklarının standa 
ikmaline devam edilmiştir. 

—• Geçen sene açılan 13 büyük iklim istasyonu ve 7 küçük iklim istasyonuna ilâve olarak Arap 
ları büyük iklim istsayoiuu haline getirilmiş; ayrıca, 

Aydıncık Yozgat: 
Bayat Afyon 
Çam ardı — Niğde 
Çandır — . Yozgat 
Çctinka.ya — .Sivas 
Gazipaşa. Antalya 
Gaziler Kars 
Iııtepe Çanakka 
Tuzluca - Kars 
Göktaş Artvin 
Sincan — Ankara 

İstasyonları da küçük iklim istasyonu haline getirilmiştir. Bunlardan ayrı olarak aşağıda belirtile 
yonu haline getirilmesi plânlanmış yakında faaliyete geçirilmesine çalışılmaktadır. 

Malkara — Tekirdağ 
Afşin — Maraş 
Amasra — Zonguldak 
Kumluca. —- Zonguldak' 
Ürgüp — Nevşehir 
Çermik — Diyarbakır 

—• İklim şebdkemizde bralıuınıan muhtelif tip ve karakterdeki meteoroloji istasyonlarınca tatulam rasat 
yonların noksanlıkları giderilmiş, kontrolları yapılarak eğitimleri sağlanmıştır. 

—• Mevcut meteorolojik bilgilere göre memleketin iklimini tesbiıt etmek amaciyle hazırlanmasuna başla 
lışmaları devam etİMiilırnıiş, yakın bir zamanda ikmaline çalışılmaktadır. 
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—• Hklim istasyonlarımızda tatbik edilmekte olan rasat usullerini düzenleyici ve muhtelif zamanlarda tamam e 
getirmek suretiyle ve Dünya Meteoroloji Teşkilâtı tavsiyeleri de dikkate alınarak meteorolojik rasatların yapılışı 
eden Klimatolojik Rasat Elkitabı hazırlanmış, bastırılarak isttıasyomlara tevzi edilmiştir. 

— Memleketimizde yağış rejimini tesbit maksadiyle bu yıl yeniden 64 yağış istasyonu açılmış; bu suretle Türkiy 
yon sayısı 1 166 ya yükseltilmiştir. Ayrıca 1969 yılında sayıları 20 olan ve 24 saatlik yağış miktarlarını saatlerine ve 
imkânı veren plüviograf şebekesi bu yıl açılan 11 yeni plüviograf ilâvesi ile sayıları 212 ye yükseltilmiştir. 

—• Türkiye'nin aylık, mevsimlik ve yıllık orta1:ama yağış haritalarının çizimi için lüzumlu ve rasat seneleri kısa 
larla süreleri uzatılarak, bütün rasatlar aynı periyoda irca edilmesi temin edilmiş ve idrameteorolojik atlas halinde y 
lanmıştır. 

— Grcçcn yıl 50 merkezde yapılan şiddetli yağış analizleri bu yıl yeniden açılan 10 yeni mer'cez ilâvesiyle 60 me 
ve 5, 10, 25, 50 ve 100 yılda yeniden tekerrür ötme ihtimalleri hcsabedilmiş; neticeleri iki ayrı bülten halinde neşre 

Bu suretle baraj ve drenaj havzalarında yıl içerisinde birikebilecek âzami su potansiyelinin tosbltd ile zirai su 
trifikasyon gibi yurt ekonomisi ve yatırım plânlaması yönünden ışık tutucu bilgiler olarak ilgililerin istifadesine sunu 

—• Doğal âfetlerin tarımsal alanda meydana getirdiği zarar ve ziyanlar tesbit edilerek bu yılda değerlendirilmiş 
alınmış bitkileri üzerinde iklimin olumlu ve olumsuz etkileri aylık Hava ve Ziraat Vaziyeti Bülteninde aylık olarak 

—• 1968 yılında fenoloji istasyonlarının sayısı 055 iken, 1969 yılında 667 ye yükseltilmiştir. 
— Tarımsal alanda meydana gelen tabiî âfetlerin yapmış olduğu maddi zararlar tarihleri ile tesbit edilmiş ve za 

rımsal bakımdan önemli görülen bölgelerdeki iklim istasyonlarında yapılan sıcaklık rasatlarına göre gece ve gündü 
kiler üzerindeki müspet ve menfi tesirler incelenerek neticelendirilmiş, 5, 10, 20 ve 100 Cm. derinliklerdeki Aralık, O 
düşük ekstrem değerleri gösterir haritalar tamamlanmıştır. 

—• Bitkilerin vejetasyon devrelerindeki aylarda vukubulan sıcaklığa göre düşen yağış ile yağışa olan ihtiyacı mu 
ve fenoloji gözlemlerine dayanarak 5 şer yıllık dönemler halinde dökümleri yapılmış ve bunlara ilâveten uzun yılla 
don tarihlerini gösterir haritalar hazırlanmıştır. 

—• Teknik neşriyat yönünden günlük meteoroloji bülteni her gün muntazam yayınlanmış ve tesbit edilmiş abon 
Aylık Hava ve Ziraat Vaziyeti Bülteni, Aylık Yağış Dağılışı ve Yağış Fırtınaları Bülteni aylık olarak yayınlanmıştır. 
dağılış bülteni ile 1967 yılı yıllık meteoroloji bülteni yayınlanarak ilgililerin istifadesine arz edilmiştir. Bundan ayr 
loji bülteni ve 1968 yılı günlük yağış dağılışı bülteni ile ortalama ve ekstrem kıymetler bülteni hesapları ikmal edilm 
miştir. 

—• Teknik neşriyat yanında rasat bilgileri muhtelif değerlendirmelere tabi tutulmuş ve bâzı illerimize ait ve bölgen 
nitelikte özel etütler yapılmış ve ilgililerin istifadesine arz edilmiştir. 
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—• Genel Müdürlük teknik teçhizatlanmıaya paralel olarak personelin teknik bilgisini artırmak üzere açı 
li iki ayrı klimatoloji rasatçı kursu ile 64 personelin teknik bilgileri artırılmış ve hizmette gelişme sağlanm 

—• Yabancı dil konusunda personelin eğitimlerini sağlamak üzere 8 elemanın eğitimi sağlanmıştır. 
—> Muhtelif tip ve karakterdeki meteoroloji istasyonlarımızdan elde edilen meteorolojik bilgiler bülten 

lenmeye tabi tutulmuş bundan ayrı olarak komşu yabancı memleketlerin bu konulardaki çalışmaları da ayrı 
Elde edilen bu bilgilerle çeşitli kamu ve özel kuruluşların talebettikLeri hor türlü rasat istek ve bilgileri ka 

— Meteorolojik şebekemizde bulunan ve iklim etüdü yapmaya elverişli periyodu tamamlamış 260 meteo 
sat değerleri 930 000 karta geçirilerek kontrolları yapılmış, iklim etütleri için lüzumlu şekle getirilmiştir. 

—. Teknik yardımlar muvacehesinde programa alınmış Meteoroloji Meslek Okulu için lüzumlu fizik lâbon 
lâboratuvarına mal edilerek eğitim hizmetlerinde kullanılmaya başlanılmıştır. 

Ayrıca Dünya Meteoroloji Teşkilâtı genişletilmiş teknik yardım programı tahtında; 
a) Güneş radyasyonu, 
b) İstatistiki Meteoroloji, 
c) Klimatoloji, 
d) APT değerlendirilmesi. 

Konularında 4 burs ile zirai meteoroloji mevzuunda bir uzman temin edilmiştir. 
5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtının standartlarına göre sınıflandır 

on yıl içindeki sayıları aşağıda gösterilmiştir. Meteoroloji istasyonları sayılarının artırılmasından ziyade, kap 
miştir. İstasyonlarımızın 1960 - 1969 yıllarının sayıları aşağıda Tablo 1 de verilmiştir : 
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Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Not 

[ — 1031 

TABLO - I 

]\ Ley dan Sinoptiik Büyük Küçük 
Meteoroloji Meteoroloji Klimatoloji Klimatoloji 

İstasyonu İstasyonu İstasyonu İstasyonu 

12 39 39 6 
13 38 55 16 
14 37 82 41 
14 39 123 57 
15 39 152 113 
15 38 169 131 
16 37 171 1 OO 

Loü 
m 38 171 134 
20 40 182 143 
24 36 181 161 

' .-L „ J7 : .. T ) . . 7. ... 7 7 _. Açılan iklim istasyonları, genellikle yağış istasyonlarının büyütülmesi suretiyle tesis edilmektedir. Bu bakımda 
taya koymak üzere, yağış rasadı yapan istasyon sayısı, yağış istasyonları, küçük klimatoloji istasyonları, büyük 
Hk. meteoroloji istasyonları ile meydan meteoroloji istasyonlarının toplamı olan 1 166 merkezde yapılıyor anl 
muhtelif müesseselere ait 27 büyük klimatoloji ve S küçük klimatoloji istasyonları dâhil edilmemiştir. 

, Türkiye'de yeni kurulmuş bulunan meteoroloji teşkilâtı, istasyon sayısı itibariyle yeterli değildir. Yeni istasyon aç 
bağlıdır. Son 10 yıl içerisinde teşkilâtımızın personel sayısı ibakınımdan göstermiş olduğu gelişme aşağıdaki Tablo 
sa yevmiyeli kadroların verilmiş bulunması yüksel: tahsilli eleman temini bakımından teşkilâtımızın geleceği için büy 
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TABLO - 2. 

Merkez ve iller Merkez ve iller «ti» Cetveli 
maaşlı kadroları «D» Cetveli kadro- kadroları 

Yılı lopların lan toplamı toplunu 

1960 404 1 113 — 
! 961 405 1 113 —. 
1962 405 1 252 16 
1963 405 1 604 22 
1964 405 1 962 35 
1965 405 2 006 48 
1966 405 2 006 48 
1967 405 2 339 48 
1968 405 2 432 33 
1969 405 2 671 40 

TABLO - 3. 

1960 yılından 1969 yılma kadar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
yıllık artış seyrini gösterir Tablo 

1961 Yılında alınan kadro sayısı 1 
1962 » » »• » 155 
1963 » » » » 358 
İ 964 » » » » 399 
1965 » » » » 57 
1966 » » » » — 
1967 » » » » 351 
1968 » » » » 86 
1969 » » » » 246 

Toplam 1 653 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılma kadar mevcut istasyon binaları sayısı 37 dir. 1961 yılınd 
yeni ve modern meteoroloji istasyon binası yaptırılmıştır. 1970 yılında yapılacak olan 1 bina ile bu yeni istasyonl 

Meteorolojik çalışmalarda esas şartlardan birisi de meteoroloji istasyonlarının müsait araziler içerisinde kurulup 
rasat yapılan yerlerin değiştirilmemesidir. Bu sebeple binaların yapılması ile bu husus sağlanmakta ve arz olunan 
artırılmaktadır. 1960 yılından sonra her yıl nerelerde meteoroloji istasyonu binası yapıldığı aşağıda Tablo 4 te göst 

TABLO : 4 

1961 yılında yapılan binalar 
1. Anamur (İçel) 
2. Burdur 
o o. Bodrum (Muğla) 
4. Kars 
5. Maraş 
6. Mardin 

7. Mersin 
8. Yozgat 
9. Çankırı 

10. İnebolu (Kastamonu) 
11. Bozkurt (Kastamonu) 

1962 yılında yapılan ve satınalman binalar 
12/ 1 Silifke (İçel) 
13/ 2 Erzincan 
14/ 3 Van 
15/ 4 Manisa 

1963 yılında yapılan ve satmalınan binalar : 
19/ 1 Fethiye (Muğla) 
20/ 2 Ağrı 
2 1 / 3 Gaziantep 
22/ 4 Ordu 
23/ 5 Kırklareli 
24/ 6 Merzifon (Amasya) 
25/ 7 Aydın 
26/ 8 Antakya (Hatay) 
27/ 9 Ulukışla (Niğde) 
28/10 Bergama (İzmir) 
29/11 Bingöl 

16/ 5 Alanya (Antalya) 
17/ 6 Konya 
1 8 / 7 Marmaris (Muğla) 

30/12 Karaman (Konya) 
31/13 Erzurum 
32/14 Hakkâri 
33/15 Batman (Siirt) 
34/16 Elmalı (Antalya) 
35/17 Adıyaman 
36/18 Einike (Antalya) 
37/19 Edremit (Balıkesir) 
38/20 Balıkesir 
39/21 Çeşme (İzmir) 
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1964 yılında yapılan binalar 
40/ 1 Afyon 
4 1 / 2 Kayseri 
42/ 3 Elbistan (Maraş) 
43 / 4 Göksün (Maraş) 
44/ 5 Tokat 
45/ 6 Simav (Kütahya) 
46/ 7 Gemerek (Sivas) 
47/ 8 (Bayburt (Gümüşane) 
48/ 9 Bitlis 

196 15 yılında yapılan binalar : 
58/ 1 Hava ve Analiz Bürosu (Ankar 
59/ 2 Adapazarı 
60/ 3 Aksaray (Niğde) 
61 / 4 Beypazarı (Ankara) 
62/ 5 Birecik (Urfa) 
63/ 6 Ayvalık (Balıkesir) 
64/ 7 İpsala (Edirne) 
65/ 8 Muş 

1966 yılında yapılan binalar : 
73/ 1 Acıpayam (Denizli) 
74/ 2 Bandırma (Balıkesir) 
75/ 3 Cihanbeyli (Konya) 
76/ 4 Cizre (Mardin) 
77/ 5 Dörtyol (Hatay) 
78/ 6 Ereğli (Konya) 
79/ 7 Giresun 

— 1034 — 

49/10 Karapınar (Konya) 
50/11 Akhisar (Manisa) 
51/12 Tatvan (Bitlis) 
52/13 İğdır (Kars) 
53/14 Kilyos - Kumköy (istanb 
54/15 Bandırma (Balıkesir) 
55/16 Ardahan (Kars) 
56/17 Eskişehir 
57/18 Doğubeyazıt (Ağrı) 

a) 66/ 9 Kuşadası (Aydın) 
67/10 Selçuk (İzmir) 
68/11 Siverek (Urfa) 
69/12 Sivrihisar (Eskişehir) 
70/13 Tunceli 
71/14 Uludağ Zirve (Bursa) 
72/15 Uşak 

80/ 8 Salihli (Manisa) 
81 / 9 Sarıkamış (Kars) 
82/10 Seydişehir (Konya) 
83/11 Solhan (Bingöl) 
84/12 Tefenni (Burdur) 
85/13 Uzunköprü (Edirne) 
86/14 Ünye (Ordu) 
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1967 yılında yapılan binalar 
87/ 1 Alata - Erdemli (İçel) 
88/ 2 Başkale (Van) 
89/ 3 Dikili (İzmir) 
90/ 4 Keban (Elâzığ) 
91 / 5 Göztepe (İstanbul) 

1968 yılında yapılan binalar 
97/ 1 Bozcaada (Çanakkale) 
98/ 2 Dinar (Afyon) 
99/ 3 Kangal (Sivas) 

100/ 4 Muradiye (Van) 
101/ 5 Polatlı (Ankara) 
102/ 6 Akçakoca (Bolu) 

1969 yılında yapılan binalar 
108/ 1 Amasya 
109/ 2 Bartın (Zonguldak) 
110/ 3 Çemişgezek (Tunceli) 
111/ 4 Edirne 
112/ 5 Florya (İstanbul) 

92/ 6 Milas (Muğla) 
93/ 7 Köyceğiz (Muğla) 
94/ 8 Sarıyer - Kireçburnu (İstanbul) 
95/ 9 Tercan (Erzincan) 
96/10 Trabzon 

103/ 7 Sivas 
104/ 8 Şile (İstanbul) 
105/ 9 Tekirdağ 
106/10 Zara (Sivas) 
107/11 Eize 

113/ 6 Karataş (Adana) 
114/ 7 Bolvadin (Afyon) 
115/ 8 Kulu (Konya) 
116/ 9 Ödemiş (İzmir) 
117/10 Samandağ (Hatay) 

Meteoroloji istasyonlarının rasat aletleri standart dunuma getirilmiş, kalibre ve telstlerinde gelişmeler kaydedilmiş 
nuna 'kadar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce ner yıl kurulmuş meteorolojik aletler taMo 5 ide verilmiş 

TABLO — 5 

Kurulan aletler 1960 1961 1962 

2 

1963 

16 

1964 

11 

1965 

43 

1966 

31 

1967 

3 

1968 

9 Anemograf (Mekanik) 1 11 

1962 

2 

1963 

16 

1964 

11 

1965 

43 

1966 

31 

1967 

3 

1968 

9 
Anemagraf (In'dikatörlü) 0 6 
Plüviyograf — — 5 (19 3 83 28 17 17 
Barometre — 2 5 112 17 31 15 11 5 
Beynelmilel yağış ölçeği — — — — — 7 — — — 
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Kurulan aletler 

Helyograf 
Aktıınograf 
Tenmoıgraf 
Termograf (Uzaktan kumaındalı) 
Atmosfer (Elektrik yazıcısı) 
Aerovan 
Zelzele ikaz cihazı 
Toprak termografı 
Projektör 
'Salbit Anemıoıınetre 
Barograf (Orta model) 
Barograf sikletli 
Jdrüet 
Anemoımetre (ML - 80) 
Totalizıatör 
Kar yoğunluğu ölçü aleti 
Evaporigraf 
Barometre tüpü tahliye cihazı 
Higrograf 
Topralk hiigrografı 
Don derinliği ölçü aleti 
Tenmograf kalibre cihazı 
Termometre kalibre cihazı 
Saat kontrol cihazı 
Düvdevanı (Çiğ ölçü aleti) 
Plâstik laanon kasası 
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Genel Müdürlük Aletler Atelyemizde sön 10 yıl içinkle başlatılmış 'bulunan meteorolojik alet imali 1969 yılınd 
cesi olarak daha evveM yıllarda yurt dışından ifhal e'dilen birçok alet atelye imkânlarımızla imal edilmektedir. 
göstcrilimiştir. --- - . 

TABLO — 6 

İmal edilen aletler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Kar bastonu — — — 150 200 150 25 50 42 
Plüviyoımetre İstavrozu 100 100 150 250 250 300 75 108 9 
Psikrometre mesnetti (komple) 40 50 50 75 100 150 55 15 2 
Toprak termometre mesnedi 10 25 25 60 60 100 25 20 2 
Anemograf mösneUi (komple) 1 7 2 16 11 45 30 8 1( 
Helyograf mesnedi (komple) — — — 3 4 15 17 3 
Aktinoıgraf (mesnedi ('komple) — — 1 M 8 1-5' 16 12 
Barometre mesnedi (komple) — 2 5 12 17 45 23 12 
Plüviyograf mesnedi — — — — — 250 — 17 2 
Kalıl'siko plüviyograf mesnedi — — — — — 3 — — — 
Sabit aneımometre mesnedi — 5 10 20 10 80 34 — — 
Stewens ve ML-41 rasat siperi 20 30 30 40 50 60 56 25 12 
Totalizatör mesnedi 12 — 6 6 15 20 — — — 
Hukgeyç (buharlaşma ölçeği) — — — — — 10 — — — 
Ordu tipi rasat siperi — — — — — — 2 4 — 5 
îşlba dolabı — — — —• — — —• — 
Jiriüet mesnetleri — — — — — — 37 10 50 
Sabit anemometre jirüeti — — — — —• — — — 1 
Projektör mesnedi — — — — — — 25 — — 
Lamon kasası plâstik (Komple) — — -'- — — — — — 3 
Lamon kasası parçaları — — -— — — — 25 25 — 
Higrograf kalibre cihazı — — — — — — — 1 — 
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imal edilen aletler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 19 

Nldogeyç « . « ___ — _ — — 
Termograf — — — — — — — 
Barometre kalibre cihazı — — — — — — — 
Btaya kurutma 'dolabı •— — — — — — — 
Plüviyoıgraf — — — — — — •—• 
TerraoigTaf kalibre cihazı — — — — — — — 
Rasat parkı {maketi (örnek) — — —• — — — — 
Aııemograf indükatör kutusu — •— — — — — — 
Buharlaşma havuzu sıcaklık lölçeği — — — — — — — 
Buharlaşma havuzu lölçü kalbi — — — — — — — 
Higrograf — — — — — — — 
Cıva temMeme aparatı (bâzı parçaları) — — — — — — — 
Iligroıgraf kıh temizleme aparatı — — — — — — — 
Transformatör sarma aparatı (bâ
zı parçalan) -— — — — — — — 
Alet ucu — — — — — — — 
Plüvliyograf sifonu — — — — — — — 
Psikrometre hava kanalı — — — — — — — 
Psikro termometresi işletme tüpü — — — — — — — 
Asiman psikro puar camı — — — —• — — —• 
Higrograf kıl idem eti imali — — — — — — — 
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Aletler Atelyemizde 1969 yılı içinde onarılan ve bilhassa tadil edilerek çalışır ve daüıa iyi duruma getirilen 

TABLO — 7 

Onarılan ve tadil edilen aletler 1969 

Plüviyograf ONM 6 
ML-80 rüzgâr aleti 3 
Sabit amemomıetre 10 
Aerovan 4 
Anemograf (steffens - hedde) 3 
Daıvos Met. îst. (komple) 3 
T erim agraf 55 
H'igrograf 50 
Barometre 7 
Barograf 20 
Helyoıgraı 3 
Aktinoigraf 3 
Plüvıiograif yerli , 7 
Bell ani termometre İH 
Plüviyometre 66 
Jirüet 7 
Uzaktan kumandal termograf 2 

1960 - 1969 yıllarında muıhtelif ımeteoroljoji istasyonlarına kurulmuş olan çeşitli elektronik cihazların listesi aş 

TABLO — 8 

Kurulan cihazlar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Hellfax verici recorder W F 204 — 
Hellfax alıcı recorder B'S. 110 
Cooıverter 309 b 
Alıcı 745 E 309 A 
Verici (5 KW) 

_ 2 a 1 
— - 10 o 4 8 2 10 
— - 13 2 4 S 7 — 
— 1 — 10 11 15 — 1 
— _ 1 — 1 — — 1 — 



17 — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

Kurulan cihazlar 

Verici (2.5 KW) (RF) 
Verici (400) Watt) 
Oto mors verici 
MbrS perferatör 
R. T. 'T. Convertcr 
Telem 
Silyograf 
Anons cihazı 
Ampex 
024 Punch ınalkinası (deliği) 
056 Verifier makinası (kontrol) 
082 Sorter (tasnif) 
421 Tabulatör (rapor) 
077 GollatHor ırnakinıası (mutabakat) 
'514 teksir makinası 
Oalculaıtör makinası (hesap) 
Teletayp Iband ıgönderici 
Telgraf telem sinyal cihazı 
HF/RT cihazı verici 
A. P. T. 
Rocke alıcı HQ. 180 A 
Role ayar cihazı 
Telem santralı 
Peyk fotoğraf alıcısı 
AM/FM signal jeneratörü 
Multümetre 
Meteoroloji yağmur radarı 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün son 10 yd içerisinde elektronik techizatlanma işi aşağıdaiki taib 

F a k s i m i l 
Konverter 
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18 
Yeşilköy — 2 3 2 2 2 o O 2 — 2 8 — 
Balıkesir — 2 1 _... 2 1 1 — 1 1 1 1 — 
Bandı rina 2 1 2 .1 2 3 3 2 1 
Eskişehir 2 1 2 1 1 1 1 
İzmir 2 1 2 1 1 1 1 
Gölcük 2 2 2 1 1 1 1 
Konya 2 1 2 1 1 1 1 1 
Adana 3 2 o o 2 1 1 1 1 
Diyarbakır 2 1 • 2 1 1 1 1 
Malatya 2 1 2 1 1 1 I 
Merzifon 2 2 2 i 1 1 1 
Mürted 1 1 1 .1 1 1 1 
Esenboğa 2 1 2 2 2 2 5 2 
Kayseri 2 1 2 R. 300 1 1 
Etimesgut 1 1 1 1 1 
Erzurum 2 2 2 o 

Antalya 2 1 2 1 1 1 1 
Atelye 
Depo 

1 1 1 1 
4 n o 20 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün son 10 yıl içerisinde 'bütçe bakımından durumu aşağıda tablo '1 

TABLO — 10 

(A/2) 
Yılı (A/l) Genel M'd. Maliye Bayındırlık (A/3) Genel 

1960 10, 839 912 475 002 . 11 
İ961 13 163 960 657 501 — — — 13 
rn'6'2 15 143 565 927 501 — — — 10 
1963 19 058 660 2 479 000 1 045 000 3 100 000 — 25 
1964 21 508 496 4 822 -000 490 000 3 950 003 934 575 31 
1965 22 520 997 3 098 000 845 000 3 560 003 743 550 30 
1966 241 110 183 4 '360 000 — 3 140 003 918 550 32 
1967 27 649 209 4 000 000 _._ 2 720 000 764 584 35 
19168 33 533 401 4 625 000 — 2 625 001 950 745 41 
1969 41 076 388 3 159 000 _-.. •i 340 001 .1 742 922 50 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müldıürlüğü biügi'li teknik elemana, saMbolmak ımakısaldiyle lise ıseviyesinld 
Okulunu 'kurmuştur. Bugüne kadar 129 (mezun, vermiş bulunan 'bu Mesldk Okulu teşkilât bakımından 'büy 
çalışma!armlda (başarılı «oGmıa'ktadır. 

1970 yılı içinde yapılacak çalışmalar 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü her bakımdan, her yıl yapacağı gelişmeleri plânhımış ve bu 
mektedir. Bu plânlı çalışmaların esasi; şebekeyi her bakımdan takviye etmek, yeni istayon.larkurm.ak, g 
min etmek, personeli eğitime tabi tutarak teknik bilgilerini yükseltmek ve dolayısiyle meteorolojik çalışma 
şen ihtiyaçlarını sıhhatli bir şekilde karşılamaktır. 

Birinci 5 yıllık devre olan 1963 - 1967 gerekse 3968 - 1972 yatırım plânları içerisinde her yıl. 22 mete 
ram hedefleri yönünden öngörülmüş ise de tasarruf görüşüne uyularak bu yıl aneak bir istasyon binası yap 

Bu suretle 1970 yılı sonuna göre mevcut istasyon binası sayısı 1.55 e yükselecektir. 
Tekniğin icabettirdiği en son hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmakta olan hava 

ha da artırılmasına gayret sarf edilecektir. 
»Seyyar meteoroloji istasyonunun, tarımın ve Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına göre sayıları 3 e çık 

tiyaçlara en iyi cevap verecek şekilde ele alınacaktır. 

http://istayon.larkurm.ak
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Edirne, Van ve İsparta meteoroloji istasyonlarımıza birer teleks konarak merkezle direk irtibatları sağlanac 
irtibatı kurulan istasyon sayısı 27 ye yükseltilecektir. 

Trabzon'daki Mareograf İstasyonu ıslah edilecek, Marmara Denizinin uygun bir sahiline yeni bir marcograf 
tiyle sahillerimizde deniz seviye rasadı yapan istasyon sayısı 8 e yükseltilmiş olacaktır. 

İzmir'e yeniden kurulacak bir hava gözlem radarı ile daha evvelki yıllarda kurulmuş bulunan Ankara, İsta 
radar istasyonu sayısı 4 e yükseltilmiş olacaktır. Bu suretle Türkiye'miz geniş bir sahada radar taramasına tabi 
daha yakından takibi mümkün olacaktır. 

Yüksek Atmosfer rasatları yönünden Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Diyarbakır merkezlerine ilâve olara 
sele atmosfer rasadı yapan radiosonde istasyonu faaliyete geçirilecektir. Bu suretle atmosfer şartları bakımından ö 
yiiksek atmosfer rasadı yapılarak istidlallerde kolaylık ve isabet sağlanmış olacaktır. 

Memleketin ekonomisi yönünden büyük kıymet ifade eden balıkçılık meteorolojik yönden ele alınarak deni 
ne ait deniz suyu sıcaklığı rasatları daha yaygın hale getirilecek ve neticeleri haritalar halinde radyo - foto tekn 
yınlanarak ilgililerin istifadesine sunulacaktır. 

1970 yılı içinde doğal âfetler, zirai plânlama, hastalık ve haşerelere karşı mücadelede meteorolojik yönden gere 
Fenolojik gözlem yap-an merkezlerin artırılmasına çalışılacaktır. 
Elektronik cihazlarla bulut tavanı ölçen istasyonlar sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 
Kadro imkânlarının 1970 yılındaki eksikliği nedeniyle bu yıl iklim rasatları yönünden istasyonların takviyes 

saadesi nisbetinde de; 

Malkara — Tekirdağ 
Afşin — Maraş 
Amasra — Zonguldak 
Kumluca — Antalya 
Ürgüp — Nevşehir 
Çermik —- Diyarbakır 

yağış istasyonları küçük iklim istasyonları haline getirilecek, bu suretle küçük iklim istasyonu sayısı 167 ye yüks 
Kadro imkânlarının müsaadesi nisbetinde bu yıl yeniden 25 bucakta yağış istasyonu açılmasına çalışılacak b 

Teoroloji şebekesi ile Türkiye yağış rejiminin tesbitine çalışılacaktır. 

Halen 211 merkezde yağış şidldetini ve vuku bulduğu anı ile tesbit eden plüviograf istasyonu sayısı yeniden ilâve 
şebeke geliştirilecektir. 

Türkiye Klimatoloji (İklim) Atlası ve İdrometeoroloji Atlasının ikmal edilerek yayınlanmasına çalışılacak,, 
bir bülten halinde hazırlanarak yayınlanacaktır. 
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Tesbit olunan program uyarınca, meteproloji istasyonları rasat aletleri ve cilıazlai'iyle takviye edilecek, a 
devam olunacaktır. 

Muhtelif meteoroloji istasyonlarının paratoner ve rasat parkı yeraltı elektrik tesisatı ikmal işine deva 
Meteoroloji istasyonlarının rasat değerleri delikli kartlara geçirilerek kontrol edilecek, prognostik, ent 

cak, talebolunaıı meteorolojik bilgiler cetvel ve tablolar halinde hazırlanacak, ayrıca meteorolojik problemler 
zümlerine çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar ilgililerin istifadesine sunulacaktır. 

Meteoroloji personelinin teknik bilgilerini artırmak amaciyle aşağıda sıralanan teknik konularda kursla 
t ır: 

a) 20 elemanın katılacağı 7 ay süreli istidlal kursu,. 
b) 30 - 35 elemanın katılacağı 2 ay süreli 2 devre Klimatoloji Rasatçı kursu, 
c) 20 elemanın katılacağı 8 haftalık aletler bakım ve onarım kursu, 
d) 20 elemanın katılacağı 8 hafta süreli elektronik araçlar kursu, 
Bunlar dışında, ayrıca teşkilâtımız dışında hizmet içi eğitim maksatları ile muhtelif elemanlarımızın, çeşit 

ları programcılığı, pançkart teknisyenliği ile yabancı -dil kurslarına katılmalarına çalışılacaktır. 

Muhtelif konularda araştırma faaliyetlerine devam olun;aca;k ve sonuçları yayınlanarak ilgililerin istifa 
Teknik yardımlardan istifade suretiyle Dünya Meteoroliöyi Teşkilâtından talebedilcıı, 
a) İstatistikî Meteoroloji, 
b) Sinoptik Meteoroloji, 
c) İdrometeoroloji, 
Konularında 3 aded uzun vadeli bursun realize edilmesine çalışılacaktır. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılımda Tarım, Ulaştırma, Bayındırlık ve biraların, çegitli 

tiyacı bulunan hususlarda gerekli meteoroloji desteğini temine çalışılacaktır. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm. Madde 

12.000 

12.211 
12.213 

12.231 
12.232 

12.250 
12.270 

12.281 
12.282 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 3 788 082 

32.110 Genel idare aylıkları 919 080 
12.111 Meteoroloji hizmetlileri aylıkları 1 
12.112 Meteoroloji kurumları aylıkları 2 869 000 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 21 236 766 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 4 423 410 
Meteoroloji kurumları hizmetliler ücreti 14 843 585 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 19 266 995) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 21 600 
Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmet
liler ücreti 223 370 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 244 770) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 1 
Teknik personel ücretleri 1 650 000 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Genel idare işçi ücretleri 25 000 
Meteoroloji kurumları işçi ücretleri 50 000 
(İşçi ücretleri toplamı : 75 000) 

29 097 853 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

31 127 589 

3 788 082 

919 080 
1 

2 869 000 

1 

21 236 766 

4 423 410 
14 843 585 

21 600 

223 170 

1 
1 650 000 

25 000 
50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
UK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti1 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli1 görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılan geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

— 1046 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 856 700 3 861 186 

90 000 90 000 
19 000 19 000 
6 900 6 900 
40 000 200 000 
4 000 4 000 

1 498 500 3 342 986 

198 300 198 300 

1 500 000 1 500 000 

716 304 

123 500 
175 750 

741 554 

123 500 
175 750 

1 1 
ı ı 

114 000 114 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 453 253) 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 298 301) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 

— 1017 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

142 500 
57 000 
104 500 
133 000 
ol.) 500 
133 000 
1 900 

110 000 
57 000 
104 500 
133 000 
313 500 
133 000 
1 900 

4 750 30 000 

9 500 9 500 

41 800 41 800 
52 000 152 000 
95 000 95 000 

3 929 203 3 896 703 

885 400 852 900' 
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Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE iLGlLl ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.490 Diğer ulaştırma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

— 1048 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

80 750 
33 250 
119 700 
33 250 

1 

2 764 501 

403 750 
2 360 750 

1 

2 764 501 

403 750 
2 360 750 

1 

266 951 266 951 

80 750 
33 250 

119 700 
33 250 

1 

950 950 

11 400 11 400 

1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1 4 . 0 0 0 HÎZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

METEOROLOJİ HİZMETLERİ GİDER
LERİ 

14.871 Büro giderleri 
14.873 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

— 1049 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

47 500 
8 3G0 
14 250 

1 174 676 

104 500 
758 100 

1 273 287 1 253 562 

19 000 19 000 

9 501 9 501 

9 500 9 500 

70 110 70 110 

47 500 
8 360 
14 250 

1 154 951 

104 500 
758 100 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.874 Kira bedeli 
14.875 Gi'yim - kuşam alım ve giderleri 
14.877 Yiyecek alım ve giderleri 
14.879 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

METEOROLOJİ MESLEK OKULU Gİ
DERLERİ 

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 
15.258 öğrenci harçlıkları 
15.259 Diğer alım ve giderleri 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

MLTEOROLOJİ KURUMLARI GİDER
LERİ 

15.771 Büro giderleri 
15.772 Ulaştırma giderleri 

— 1050 — 

1969 ödeneği Hüküm ete e is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
• Lira Lira Lira 

. 269 325 264 600 
23 750 

ı 
23 750 

ı 
19 000 

1. 
4 000 

299 

5 952 868 

479 299 523 600 

190 000 190 000 
2 850 2 850 
52 250 65 500 
4 750 4 750 

175 061 205 000 
21 J38 22-250 

250 33 250 

5 473 569 3 474 619 

133 000- 133 000 
47 500 70 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.774 Kira bedeli 
15.776 Malzeme alım ve giderleri 
15.779 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA (itDER
LERİ 

16.370 iç fuar ve sergi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDKR-
LERl Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 1051 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

1 1 
5 198 068 3 176 618 

95 000 95 000 
823 177 823 927 

14 250 15 000 

9 500 
5 500 

9 500 
4 750 

808 925 808 925 

807 500 807 500 
1 425 1 425 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 29 007 858 8 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 929 203 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 273 287 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 5 952 868 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 823 .177 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 41 076 388 4 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜ KONARIM Gİ
DERLERİ 
TARIM SEKTÖRÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 3 159 000 

250 000 

250 00 

2 815 00 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 3 159 000 2 315 000 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

2 339 000 
820 000 

3 159 000 

2 241 000 
574 000 

250 000 

.815 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 3 159 000 3 065 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
l i r a Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 

32.100 Kamulaştırma-ve satmalma bedeli 

11 - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI'TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Meteoroloji Memur ve Hizmetlileri Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) ' 

1 500 000 

.138 897 

99 475 

1 500 000 

138 897 

99 475 

500 000 

154 000 

99 475 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMA
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1960 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 550 

4 550 

1. 500 000 
338 897 

99 475 
4 550 

1 742 922 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

4 55 

4 550 

1 
4 549 

• - 500 00 
154 00 

99 47 
4 55 

758 03 





36 - Ulaştırma Bakanlığı 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı Bütçe teklifi ve Bakanlık çalışmaları üzerinde yapmış olduğumuz inceleme 
kat denetlenmeleri 408 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisine ait İktisadi Devlet Teşekkülleri ve anonim o 
bilgiler aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

A) Bakanlık : 
I - Kuruluş ve görevlen . 
a) Tarihçe; 
Önceleri bir kısmı Nafıa Vekâleti bir kısmı ela İktisat Vekâleti uhdesinde olan ulaştırma ve haberleşme 

rek; 27 Mayıs 1939 tarih ve 3613 sayılı Kanunla kurulan Ulaştırma Bakanlığına tevdi olunmuş, İkinci Düny 
gösteren ulaştırma faaliyetleri muvacehesinde 27 Haziran 1945 tarih ve 4770 saydı Kanunla ela hu Bakan 

10 Mart 1954 tarih ve 0382 sayılı Kanunla da Sivil .Havacılık Dairesi ilâvesiyle; bu sınır daha da genişl 

b) Görevleri ; 
Ulaştırma Bakanlığının görevleri özetle; ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, ekonomik, sosya 

güvenlik 'amaçlarına uygun olarak kurulu]) geliş tiril üresini ve bu hizmetlerin birbirini besleyici ve tamamla 
ları hazırla nı>ak ve tatbikatını takip ve murakabe etmek, ulaştırma ve haberleşme yatırım ihtiyaçlarının tes 
leşme sistemlerinin düzenlenmesi, vasıtaların te'knik nitelikleri ve bunlarda çalışanların yeterlik şartlarının 
sip ve siyaseti tesbit etim ektedir. 

Elbette ki 25 yıl önce yürürlüğe konulan 4770 sayılı Kanun bugünkü ihtiyacı karşılıyacak durumda de 
ulaştırma faaliyetlerinin bütününde gerek teknik ve gerekse ekonomik, yönlerden büyük gelişmeler olmuş 
karım kuruluşlarının hukukî bünyelerinde değişiklikler yapılarak .katma bütçe ile idare olunan kuruluşların 
bir kısmı anonim ortaklık haline getirilmiş ve ulaştırma 'kamu kuruluşlarının iştirakiyle veya tamamen ö 
va nakliyatı müesseseleri 'meydana getirilmiş bulunmaktadır. Bu süratli gelişmeden çok geride kalan Teşk 

Bu hizmetlerin, gerektiği gibi ifa edilebilmesi için Bakanlığa, değişen, şartlara uygun ve hizmetlerin önem 
ler tanınması ve bunların, kullanılmasını mümkün kılacak güçlü bir personel kadrosu ile teçhiz edilmesi'kaçın 

Bu nedenle geçen yıl, değişen şartlara uygun ve ihtiyaca cevap verecek bir teşkilâtlanmayı öngören (Ul 
şu hakkındaki 4770 sayılı Kamınlda) değişiklik yapılmasına ve kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair bir-
sunulmuş ise de seçimlerin yenilenmesi ve Hükümet değişikliği dolayısiyle tasarının yeniden ele alınması 

Diğer taraftan görevlerin gereği şekilde yapılmasına engel olan bir faktör de bâzı konulardaki mevzuat n 
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Bakanlık tarafından hazrılanıp bundan önceki teşriî dönemde Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere e 
lenmesi nedeniyle kadü'k olan (Denizde can ve mal korunma kanun tasarısı), (Posta Biriktirme Sandığı kanun tasarıs 
den Başbakanlıkça Mecl'is Başkanlığına takdim olunduğu; 440 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça hazırlanıp Başba 
kanun tasarısı) ile (TCDD kuruluş kanun tasarısı) seçimlerin yenilenmesi ve Hükümet değişikliği nedeniyle Bakan 
Başbakanlığa takdim olunacağı; 

(Demiryolu nakliyat kanunu tasarısı), (Karayolu Ulaştırması ve Trafik Genel Müdürlüğü teşkiline dair kanun 
ğı kanun tasarısı), (Hava seyrüsefer kanun tasarısı) plânın öngördüğü şekilde limanlarla ilgili hizmetlerin tekelden 
let Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kanun tasarısı) ile Deniz Sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarıları 
tesibit edilmiştir. 

c) Kuruluş: 
1. — Merkez Teşkilâtı : 
Müsteşarlık 
Başmüşavirlik 
Savunma Sekreterliği 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirliği 
Tarife ve Ticaret Dairesi 
Liman ve Dıenizişleri Dairesi 
Karayolları Uüaştırma Dairesi 
Sivil Havacılık Dairesi 
Zatişleri Müdürlüğü 
Diğer yardımcı organlar. 
2. — Taşra teşkilâtı : 
Bölge Liman ve Denizişleri Müdürlükleri 
Yüksek Denizcilik Okulu. 

3. — Bakanlığa bağlı ve ilgili teşekküller : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Katma bütçeli) 
PTT İşletme Genel Müdürlüğü (İktisadi Devlet Teşekkülü) 
TCDD Genel Müdürlüğü ( » » » ) 
Denizcilik Bankası Gıenel Müdürlüğü ( » » » ) 
D. B. Deniz Nakliyatı Müdürlüğü ( » » » ) 
THY Genel Müdürlüğü (Anonim Ortaklığı) 
Bu teşekküller hakkındaki tetkiklerimiz kendi bölümlerinde ayrı ayrı arz edilmiştir. 
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tiı 

II - Bakanlık kadro ve personel durumu : 
Ulaştırma Bakanlığı Merkez, İller ve Yüksek Denizcilik Okulu teşkilatındaki nylıklı ve ücretli ınenıur ve 

1970 yılı /kadro ive fiilî personel sayısı 

(L cetveli hariç) 

Aylık Memur Ücretli ve müsta 
kadro fiilî Münhal Kadro Fiilî 
aded aded aded aded aded 

Merkez ve iller 
Yüksek Denizcilik Okulu 

Yekûn 

Merkez ve iller 
Yüksek Denizcilik Okulu 

Yekûn 

317 265 52 272 23 
u 46 44 2 81 7 

363 309 54 353 
Genel kadro 

30 
ve person 

Kadro Fiilî Münhal 
aded aded aded 

589 499 9 
Ll 127 115 1 

716 614 10 

Hizmetin bir zarureti olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasına veya Bakanlığın 
kadar personel ihtiyacının karşılanması için : 

a) Halen 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmüne dayanılarak merkez kadrosu ile illerde (10) ve 
çalıştırıldığı, 

b) 1970 yılı (L) cetveli kadrolarında 1969 yılma nazaran (6) kadro fazla olduğu, 
e) (D) cetveli kadroları 1969 yılma nazaran (9) kadro fazlasiyle teklif edilmiş bulunduğu, 
Tesbit olunmuştur. 
d) Ayrıca Bakanlığa mevdu bâzı teknik görevlerin yapılabilmesi için tecrübe ve bilgi sahibi teknik el 

nev'i elemanlar, ancak emsali Devlet dairelerinde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi yevm 
yevmiye verilmek suretiyle temin olunabilmektedir. Bu zaruretle 1970 yılı Bütçesinde 1969 yılma nazaran 7 
(700 000) lira, ödenek talebolunmuştur. 



36 — Ulaştırma Bakanlığı — 1061 — 

III - Plân çalışmaları : 
Bir yatırım bakanlığı olmamakla beraber kontrol ve murakabesi kendine mevdu ve yatırımları toplamı 737,7 mi 

plân ve program faaliyetlerini tanzim görevi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ifa edilmektedir. 
Ulaştırma sektörü içindeki özel teşebbüslerle Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında koordinasyonun sağlanmas 

nırları içinde, resmî ve özel sektör plân tatbikatının takip ve kontrolü, Bakanlık işleri arasında önemli bir yer 
Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığı kuruluşuna plân işlerini tedvir edecek bir ünite ilâve edilmiş bulunmaktad 

IV - 1970 yılı Bütçesi : 
Bakanlık 1970 yılı Bütçesinin cari harcamaları için (14 900 000), yatırım harcamaları için (920 000), serm 

ları için (430 000). lira olmak üzere (16 250 000) lira teklif edilmiş olup 1969 yılma nazaran fazla ve noksanlıklarl 
tir. 

1969 1970 Fazlası Noksanı % 

(A/l ) Cari harcamalar 13 835 500 14 900 000 1 064 500 — 
(A/2) Yatırını harcamaları .. 2 210 000 920 000 — 1 290 000 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcanılan 616 000 430 000 — 186 000 

Toplam 16 661 500 16 250 000 1 064 500 1 476 000 

Cari harcamalardaki fazlalık : 
1. Bulundukları derecelerde kanuni müddetlerini doldurdukları halde terfi edemiyen memurlara 242 sayılı K 
2. Merkez ve iller (D) cetvelinde ihtas olunan (9) aded kadro ile merkez ve illerde 2, Yüksek Denizcilik O 

•ettirilen (4) kadrodan; 
3. Bakanlığın çok zaruri bulunan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ihdası düşünülen (7) aded teknik 
4. 1101 sayılı Kanunla kurumlardan alınmakta olan % 6 nisbetindeki karşılıklar % 14 e çıkarıldığından; 
5. 1969 yılı Bütçesiyle memurlara verilmekte olan tedavi ve cenaze giderlerinin ücretlilere de teşmil edildiğind 
6. Bir kısım yollukların kifayetsizliğinden; 
7. Yönetim, hizmet ve kuram giderlerinin kifayetsizliğinden ileri gelmektedir. 

Yatırını harcamalarındaki noksanlık : 
1. İstanbul Limanı için Denizcilik Bankası T. A. O. Tersanesinde inşa edilmekte olan bir aded yangın söndürme 

liranın kabul edilmemesinden; 
2. Bâzı liman başkanlıkları daire ve lojman binası inşası ile hizmet otolarının keza kabul edilmemesinden; 
İleri gelmektedir. 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki noksanlık 
Kamulaştırma için bu yıl ödenek teklif edilmemesinden ileri gelmektedir. 
Görülüyorki bakanlık bütçesi emsali bakanlık bütçeleriyle kıyaslanamıyaeıak kadar küçük bir ölçü içinde 
Yukarda kısaca temas edildiği üzere memleket ekonomisinde mühim rol oynıyan ulaştırma sektörünü 

can ve mal güvenliği ile ilgili hizmetler ve milletlerarası münasebetleri ve andlaşmaları yürüten ve teşekkü 
aşan ulaştırma işletmelerinin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Kanunu ile daha geniş imkânlar 
tedir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 

1969 yılı çalışmaları : 
4916 sayılı Kanuna göre Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Yüksek Denizcilik Okulu 

biti ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisi unvanını haiz makina zabiti yetiştiren yüksek bir ihtisas ve me 
mezunları alınmaktadır. Okulun gerek güverte VQ gerekse makina bölümlerinin öğretim süreleri dörder yıld 

Okul, ilk defa 1909 yılında Kaptan Hamit Naci tarafından «Millî Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı mek 
okul olarak kurulmuş, bilâhara 1928 yılında Devlete geçerek İktisat ve Ticaret Bakanlığına bağlanmış ve 
olmuştur. 1939 yılında Münakalât Vekâletine bağlanan söz konusu okulun adı «Yüksek Deniz Ticaret Okul 
yılında kabul edilen 4915 sayılı Kanunla da ismi c Yüksek Denizcilik Okulu» olmuştur. 

Özel olarak faaliyette bulunduğu sırada, bu okuldan mezun olanların adedi 238 dir. 1968 - 1969 ders 
okuldan mezun olan öğrenci adedi ise 1 345 tir. Halen büyük tonajlı yolcu ve yük gemilerimizle tanker 
zun kaptan, çarkçıbaşı, güverte ve makina zabitlerinin elindedir. Diğer taraftan, gerek kamu ve gerekse ö 
okul mezunları yönetici olarak, çeşitli görevlerde bulunmaktadır. 

Bugün okulda 215 öğrenci mevcuttur. Bunun 182 si Denizcilik Bankası T. A. O., 14 ü D. B. Deniz Nak 
larına okumaktadırlar. 

Teklif ve temenniler : 
Yüksek Denizcilik Okulunun bugünkü klâsik sistemden, çıkarak bilimsel önergeliği ve akademik gayey 

Akademisi) haline getirilmesi hususunda Bakanlıkça yapılan çalışmaların nihai görüşleri alınmak üzere ilgi 
miştir. 

V - 1969 yılı çalışmaları : 
19&9 yılı Bütçe raporunlda ser!d edilmdş temennilerden bir kısmı yıl içinde tahakkuk etmiş, ikmâli uzun 

kısmının hazırlıkların geçilmiş diğer bir kısmına da başlanmış olduğu tesbit edilmiştir. Bunlardan; 
1. Ulaştırma sektörü içindeki özel teşebbüslerle Devlet Plânlama' Teşkilâtı arasında koordinasyonun 

sınırları içinde resmî ve özel sektör plân tatbikatını takip ve kontrol edecek bir teşkilâta lüzum olduğu ha 
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2. Kara nakil vasıtaları adedlerinin tahdidi, kullanılan vasıtaların teknik vasıfları yanında bunları işletenlerd 
sundaki temenninin (Karayolları Nakliyeciliği kanun tasarısında) dikkate alındığı, 

3. Demiryolları, dlenizyolları ve havayollarının sefer programları ile navlunlarının Bakanlıkça kontrolü hıüsus 
yeni kuruluş kanunu tasarısı) nda ele alındığı, 

4. Kabotaj hattında çalıştırılacak 18 grostondan yukarı gemilerin çalıştırıldığı, yeni vasıtaların inşa, ithâl ve s 
5. Denizcilik Bankası ve D. B. Deniz Nakliyat T. A. O. nın bir ünite haline getirilmesi hususunun deniz sek 

rısiyle gerçekleşeceği, 
6. Türk Ticaret Filosu ihtiyacını karşılama yoluna gidildiği, 
Memnunlukla müşahede edilmiştir. 

VI - Teklif ve temenniler : 
1. Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikası tesbit edilmelidir. 
Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili faaliyetler çok sayıda özel ve kamu kuruluşlarının veya kişilerin eliy 

Ivoordinasyon sağlanamamaktadır. İşletmeci ve yapıcı kuruluşlar arasındaki ilişkiler de düzenlenememiştir. 
Karayolu nakliyeciliği, özellikle yük taşınmasında bir düzensizlik içindedir. Aşırı rekabet taşıma ücretlerinin n 

ve dolayısiyle aşırı yükleme yapılmasına yol açmaktadır. Taşıma talebi yüksek bir hızla demiryolu ve denizyolun 
ö te yanda karayollarını kullananlarca yol yapını ve bakım masraflarına yeterince katılınamaması bu eğilimi hı 

liyeciliğinde lisans alma me'churiyeti söz konusu olmadığından mesle'ke ,giriş ve çıkış şart lan sağlanamamıştır. Sürü 
eğitime tabi tutulmaması ve trafik kontrolünün yetersizliği araç sayısı basma kaza nishetinin çok yükselmesine 
yolcunun, yükün ve sürücüsünün sigortası da yoktur. Millî ekonomi ve sosyal gelişmelerin aleyhine olan bu deng 
si mutlak bir zarurettir. Dağınık ve düzensiz bir şekilde faaliyet gösteren ulaştırma sektörlerimiz arasında 'bir a 
birini besleyici ve tamaimlayıcı şekilde çalışmalarını temin etmek memleket ekonomisine zararlı iş görmelerini ve 
Ulaştırma Bakanlığının anagörevi bulunmakta'dır. Bu sebeple Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikasının teshit 
malktaidır. 

Türkiye'nin ulaştırma politikasının kesinlikle tesbit ve uygulanması için, Balkanlığa değişen şartlara göre yen 
ların kullanılmasını ımümkün kılacak: güçlü 'bir bir personel kadrosu ile teçhizi gerekmektedir. 

Diğer taraftan İkinci 5 Yıllık Plânın (1968 programı) öngördüğü ulaştırma sektörü ile ilgili 'bilgileri toplamak 
makla görevli bir ünite bakanlık bünyesi içindeigeliştirilmelidir. 

Halen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı özeli fonundan yardım edilmek üzere hükümetimizle Milletlerar 
arasında Ulaştırma Koordinasyonu- ve Demiryolu Reorganizasyon 'etüdü hususunda yapılan anlaşma gereğince İta 
fından bu konularda incelemeler yapılmaktadır.Hviıüz nihai bir sonuca varılmamış olmakla 'beraber firma ile yap 
'.yukarda belirtilen hususlan tamamen teyideder mahiyettedir. 
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Ulaştırma Bakanlığının kanunla kendisine ve ivilmiş görevlerden olup bunun bir kısmının kadro kifayetsi 
lememesi .neticesi bu hizmetler zamanla diğer devlet daireleri (içişleri, Baymdırlhık bakanlıkları ve Kara 
görülmeye başlanmıştır. 

Bakanlık görevlerinin bir kısmının belirtilen kuruluşlar tarafından kısmen bu işlerin ifası için bütçe 
lığı tüm bütçesinin çok üstündedir. 

Bu nedenlerle daha önce hazırlanıp seçimlerin yenilenmesi ile B. M. Meclisine intikal ettiril m iyen Ulaştı 
hakkındaki kanun tasarısı bir an önce Yüce Meclise sevk edilip kanunlaştırılmalıdır. 

2. Bakanlık ile ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören teşekküller arasıındafci münasebeti düzenliyen kanunl 
1964 ta.rihinde, yürürlüğe giren İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerfi hakkında 440 sayılı K 
idare ve murakabesine dair 3460 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküllerin kuruluş kanunların 
dırmış bulunmaktadır. Halbuki ulaştırma kuruluşları özellikle, posta,. telgraf ve telefon idareleri bütün dünya 
rli haiz oldukları kadar âmme hizmeti vasfını da haiz Devlet müesseseleri olarak mütalâa edilmektedir. Devlet 
berleşme hizmetlerinin 440 sayılı Kanunun esprisine uygun tamamen ticari esaıslara göre yürütülmesi hallinde â 

Rekabetsiz faaliyet gösteren 'ulaştırma ve haberleşme teşekküllerimizin âmme hizmet karakteri özelliği bakımın 
yan Bakanlık, ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri kuruluşlarının hizmetlerini 440 sayılı Kanun muvacehesinde g 
niiemektedir. Bir hizmet politikasının direktiflerini sadece tavsiyeden .ibaret olan yetki ile bir bakanlığın hizme 
olamaz. 

Kısaca arz edildiği üzere 440 sayılı Kanunun yeniden tetkike tabi tutulması veya Ulaştırma Bakanlığının 
şekküllerin hizmetlerini tanzitm ve murakabe edecek şekilde yetkili kılınması uygun olacağı kanısına varılmıştır 

Bu temennimizi maalesef bu yılda daha şiddetli bir ihtiyaç halinde belirtmek zaruretindeyiz. Geçen yılfci u 
husustaki görüşümüzün isabetimi ortaya koymuştur. 

3. Karayolu taşımacılığı düzenlenmelidir. Bu taşımacılık bir düzensizlik içindedir. Karayolu taşıma işi, 
taşımacılığına başlama ve işi terk etme şartları, yolcuya, sürücüye, yülkü ve taşıtı kapsıyacak şekilde bir sigo 
mevzuat hazırllanıarak biran önce Yüce Meclise sevk edlilmeMdiır. 

4. Plânın da öngördüğü üzere karayolu taşnnaıcılığı ile ilgili bütün görevleri tek elde toplıyan (Karayolla 
lüğü) teşkilâtının diğer yabancı memleketlerde olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içinde biran önce ku 
ce Meclise $evk edilmelidir. 

5. (Başlıca ulaştırma dallarının, PTT hariç, Bakanlık merkez teşkilâtında ilgili birer ihtisas dairesi mev 
nel mahiyette diğer haberleşme bizmetleranin yürütülmesinin bakanlık yönünden tanzim ve murakabesi bakımı 
zaruridir. Yeni kuruluş kanun tasarısı çıkıncaya kadar idari olarak güçlü bir haberleşme ünitesinin teşkilin 
cağı kanaatindeyiz. 

Bu husus yeni kuruluş kanunu ile gerçekleşeceğinden bu mucip sebeple de işin süratleştirilme inde fayda 
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6. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin ifasında çok önemli rol oynıyan mevzuat çalışmaları hızlandırılmaılıdır. 
lanmalı ve bâzı mevzuatta da değişen şartlara uygun değişiklikler yapılmalıdır. özellikle telgraf ve telefon, demiryol 
ve bava seyrüsefer kanunu gibi hazmet kanun tasarıları tamamlanmalı ve Yüce Meclise sevk edilmelidir. 

7. 'Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerine ait yeni kuruluş kanun tasarıları deniz sektörüne ait reorgaın 
hai şekil verilerek biran önce Meclise şevkleri sağlanmalıidır. 

8. Kadülk olup, Hükümetçe yeniden Meclise sevk edilmiş yeni (Telsiz kanun tasarısı) nm biran önce kanunlaşm 
9. 'Sivil havacılık sahasında çeşitli mütehassıs personele ihtiyaç vardır. Bunların normal eğitim kanallarından yet 

let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Okulunun diğer memleketlerde olduğu gibi meml 
bir seviyeye getirilmesi lâzımdır. Geniş anlamda memleket havacılığı için lüzumlu sivil - asker mütehassıs personel y 
vacılık Okudu» açılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

10. 'Güvenlik hizmetlerinin ifası için Bakanlık Savunma Sekreterliğinde istihdam edilmekte olan elemanların B 
sas dallarına uygun nitelikte yetişmiş kimselerin tâyini suretiyle verimli bir ünite haline getirilmeleri tavsiye olunur. 

11. İstanbul limanında deniz trafiğinin artması 'bakımından sık sık vukua gelen deniz kazaları dolayısiyle hasıl 
dahale etmek üzere inşaları 1968 yılında Denizcilik Bankası T. A. O. ya sipariş edilen ve mezkûr bankaca inşasına 
hükmüne binaen bu yıl teslimi gereken bir aded yangın söndürme gemisi ile ilki aded denet motoru için gerekli ödeme 
konmamıştır. 

İşıin önem ve vus'atı nazara alınarak bu ödeneğin bütçeye ilâvesini uygun görmekteyiz. 

PTT üşleüıme /CtetmeflD IMMiirliğü 
I - jKuOTitoş ive Iteşkaflât : 
ıa) Tajnühiçe /ve (bnmılıuış : '• / ' 
Yüzyinmiidofcuz yillılk bir maziye sahip PTT Gemıel Müdürlüğü, 1933 yılına kadar genel bütçeye dâhil bir kuruluş 

nunla katma bütçeli bir idare haline getirilmiş. 17 Etkim 1953 te 6145 sayılı KaüUuola İktisadi Devlet' Teşetokülü 
sayılı Kanonla da bu dıurram, teyidoluınırnjuştıur. 

b) Teştkilât : 
PTT Genel Müdürlüğü, mjenkez teşjkilâtı, 16 Böılge Başmüdürlüğü ve bölgelere bağlı mfenkıezler, 3 telefon başm 

Müdürlüğe bağlı 1 faibrilka, 1 atölye, 1 araştırıma lâboratıuvan, 1 eğitim müdürlüğü, 1 sanatoryum ve hastane ve 2 
I I - 1969 lyılı^ldıa ıFTT J ş y e ı r t e ! ^ . . 
PTT hiamjetleranliın, dağıttıılk yerlteşmıe bölgeleri ve köylerde otnırauı y&tanıdaşdar^n^ 

gayretlere 1969 yılınıda daha gemliş çapta yer verildiği açılan işyeri adedinden mıüşahıade olıutnımialkıtadır. 
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1969 somumda 1 327 olan PTfT işyerleri adedi 3 yılda 67 artışla 1963 sonranda 1 394 e nla§abilım]iş iken 
meımjiflı somıumjda 1 948 e -ulaşmıştır. İkinci Beş Yıllık Plânlı dönerdin ilk iki yıllık tatbikattı sonunda ise iş 
trar. Yaınıi Birlitncd Beş Yıllılk Plâınlı döraeımıde PTlT işyerleri sayısı 654 aded artış kaydeıtmjişfcen, İkinci Be 
antuş şimjdliden 704 adedi bulmluştlur. 

I I I - IPerlsionıel! dtouimıuı : 
a) Kaldro durumu : 
Bir hıizımelt mjüeısseseısıi olan PTT de 1969 yılı ısoınju Mbariyle çalışan personel 33 509 adedtir. 
Plânlı dönemde teşekküllün pensıonel artış dnrumja şöyledir1 : 

LBÜIÎ anevcuit 
Yıflı (İKJadroiİJu) 

1963 20 491 
1964 21 197 
1965 22 361 
1966 24 621 
1967 27 053 
1968 30 399 
1969 33 509 

Yukarıdaki rakamların incdemmeısindıen anlaşılacağı üzıere 1963 yılına nazaran 1969 da % 63 rniabetinıd 
devre zarfında; 

İşyeri artışı % 90 
Posta trafiği artışı % 76 
ŞeMrdçji feomiuşnıiajlar arrtaşa % 95 
Şehıirleriaraısı konuşmalar arltışı % 129 
öelir !% 111 

olmuştur. 

Yukarıdaki talblaLann tertiklMnideıı aınlaşılaeağı üzere PTT hizaııjettlerinin memilıeket sathında yaygınlaşması 
sürate ulaşaiblroek yolunda gerekM kadro ilâveleri yapılmasına rağmen personel kaKİrolarınıdalkâ artış fazla olm 
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b) Mevcut personellin tahsil "durumu : 

1965 1966 1967 1968 
Tahsili derecesi Aded Aded Aded Aded '% 

Yüksek 709 796 898 983 3,2 
Lise ve ımpadili 3 745 3 107 4 515 5 020 16,5 
Ortaokul muadili 4 877 5 608 6 310 7 655 25,2 
İlkolkul 11 148 12 255 13 552 15 348 50,5 
Diplomasız 1 882 1 855 1 778 1 393 4,6 

Yakardaki tablomun teıtkikinıde görüleceği üzere, teşekkül; personellin tahsil durumuna da önem vermektedir. Nil 
silli elemanın genel personel sayısına oranı % 2,9 dan 1968 yılında % 3,2 ye çıkmış diplomasızlar ise, % 10,8 d 
tadır. 

c) Personel leğiltdlmi' : 
Haberleşme hizmetlerinin iyi bir şekilde sağlanabilmesi, bu sahada hususi bilgilerle mücehhez, yetişmiş per 
1968 yılında kuruluş hazırlıkları bitirilerek faaliyete geçirilen PTT eğitim merkezi, eğitim alanında duyulan 

cevap verebilecek nitelik ve kapasitede olmuştur. Ankara'da kurulan eğitim merkezi (15,2) milyon liraya mal 
letler özel yardım fonumdan 1,3 milyon dolar yar Um temin edilmiş bunun (300 000) dolarlık kısmı eğitim malz 
yon dolar ise, yabancı eğitim uzmanlarının aylıkları ile yabancı memleketlere gönderilen PTT personelinim işbilgisi 
tedir. 1969 yılında çeşitli branşlarda işbaşında ve eğitim merkezinde acılan temel ve tekâmül kurslaniyle düze 
sonel eğitilmiştir. 

d) işçi (konuları : 
'Teşekkülüm bünyesinde kadrolu personelden, başka 2 883 aded işçi bulunmaktadır. 
1 . 9 . 1969 tarihinde imzalanan işkolu seviyesindeki toplu iş sözleşmesinde asgari ücretler üzerimdeki ücret art 

lıarıınım bir seviyede tutulması sağlanmıştır. 
IV - İşletme (fiaafflyetleriı : 
Memleketimizin kültürel, elkonıomik ve sosyal gelişmesine paralel olarak PTT hizmetleri de seneden seneye kay 

tıedir. 
a) tfolsita) : 
Posta maddeleri 1960 yılımda (255) milyon aded iken, beş yıl sonra ve 1965 te (335) mpiyoınıa, 1969 yılımda 
Bu duruma göre 1960 da 100 otlan posta traEiği, 1969 da 215 olmuştur. 
Geçen yılfci raporda belirtildiği üzere, posta maddelerinin daha süratle alıcılarınım ellenme geçilmesini temsune 

İnatlarımın ar)tıruhn|asıma 1969 yılımda da devam edilmiştir. Nitekim 1967 yılımda 917 aded olan kana postası ha 
1969 yılımda ise 1 199 adede ulaşmıştır. 
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Köylerde oturanlar adına gelen haberleşme maddelerinin köy dağıtıcıları marifetiyle bütün yurtta ha 
haftada 2 defaya çıkarılmasının ilk hedef olarak ıtesbit olunduğu memnuniyetle müşahade edilmiştir. Bu cü 
ve Manisa il ve ilçeleri dahilindeki merkezlerle Ankara merkezlinde köy dağıtımı haftada İM defa yapılmay 
de posta kutularının günde 7 - 8 defa açılmakta olduğu takdirle karşılanmıştır. 

Posta çekleri tüzüğü Danıştayea kabul edilmiş ve 1 . 1 . 1970 tarihinde yürürlüğe girmek kaydı ile Besim 
Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin PTT aracılığı ile gönderdikleri pıara havalelerinde de artış devam et 

lira karşılığımda 785 551 adcd havale geldiği tesbit oluımıuştur. 

b) Te%ır,aif : 
Telgraf trafiğimde 1967 yılına kadar bir düşme müşahade edilmekte ise de 1968 yılından itibaren tekr 
Telgrafların emniyetle ve süratle alıcılarına ulaştırılması için analtrafik toplama merkezleri ihdas edilme 

merkezlerdeki telgraf teatiyaltı aracı merkezler kaldırılmak suretiyle doğruca iki nıeııkez arasında ç.alışıtırılm 
sürat sağlanmıştır. 

Teleks servisinde geniş bir gelişme olmasına rağmen telem makinaları kurulan merkezlerden tasarruf o 
mahallerine tesis edilmesi telgraf trafiğinin düşmesini önlemiştir. 

1969 yılında 137 PTT işyerinde telgrafların telem mubaiberesiyle yapılmasına başlanılmış ayrıca telgraflar 
nen bâzı PTT merkezlerine şoför dağıtıcı kadrosu ilâve edilmiş motosikletlerle takviye edilerek tevziat işle 

Bu suretle telgraf dağıtımı da motorize hale getirilmiş bulunırnaktaidır. 
Teleks muhaberesinin geniş ilgi görmesi teleks abone sayısını etkilemiş geçmiş yıllarda abone adedindeki cü 

selmiştir. Bu suretle teleks abone adedi 1968 de 650 iken 1969 da 800 e yükselmiştir. 
1969 Kasım ayı sonu itibariyle tesis edilen telgraf ve teleks servisleri : 
— İstanbul - Newyork ITT Telgraf Kumpanyası ile WUI Telgraf Kumpanyası arasında telsiz telgraf irt 
— Türkiye - Tahiti (Fr. Pollinazyası), Seyşel, Moris Adası, Ürdün, Cebelütarık, Dibya, Fransız Somali'si i 
Türkiye - Irak arasında (İstanbul - Bağdat) direkt olarak yalnız telgraf irtibatı kurulmuştur. 
İstanbul - Bern arasında 2 giriş ve 1 çıkış kanalı direkt teleks irtibatı, Türkiye - Yunanistan arasındak 

tanbul - Atina arasında direkt teleks kanalı, İzmir - Zürih arasında mevouit giriş teleks kanalına ilâveten 
verilmiştir. Türkiye - Yunanistan (İzmir - Atina) direkt teleks irtibatı kanal adedi 2 den 4 e çıkarılmıştır. 197 
nın imkânlarımız nisbeltinde arttırılmasına çalışılacaktır. 

Fono telgraf servisi, telefon aboneleri tarafından günün her saatinde telgrafların PTT merkezlerine gitm 
ELT (mektup) tegrafilarına da teşmil edilmiş gelecek yıllarda bu servisin daha iyi hizmet ifa edebilmesi içi 
müştür. 

Meta : 
Memleketimizde her sahada görülen inkişafın tesiri son yıllarda haberleşme (bilhassa telefon) hizmetind 

artmasına yol açmış taleplerin mümkün mertebe kısa zamanda karşılanması ve memleketimize elektronik 
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Nortlıern Electric firmasiyle ortaklaşa İstanbul Ümraniye'de telefon santral ve makina fabrikası 'kurulmuştur. Fabr 
40 000 iken 60 000 adede çıkarılmış bulunınakitadır. 

Bu fabrikada imal ve montajı tamamlanan santral ve makinadan büyük şehirlerimizin âcil ihtiyaçları kısmen k 
cümleden olarak 1969 yılında, Ankara Yenişehir de 4 000, Tahtakale 7 000, Beyoğlu 5 000, Fatih 5 000, Şişli 9 000 
rilmiş Kadıköy 3 000, Erenköy 2 000, Bakırköy 40 000, Üsküdar 3 000, Ankara - Aydınlikevler 1 000, hatlık sant 
bulunmaktadır. 

Ayrıca 1969 yılında muhtelif mahalde 14 582 hatlık nıanuel santral tesis ve ilâvesi yapılmıştır. Tine bu cümleden 
sının imalât kapasitesi yılda 10 000 hatlık telefon santrali yapacak duruma yükseltilmiştir.. 

Net (Northern Electric) fabrikasında 1969 yılında tamı mamul hale getirilen 37 650 aded telefon makinası tesell 
dağıtılmıştır. 

Telefon trafiklerine gelince, telefon hizmetlerinim mühim bir kısmını teşkil eden şehirlerarası konuşmalarının daha 
ni, iptal ııisbotlorinin azaltılması için her yıl şehirlerarası irtibatlarında büyük gayretler sarf edildiği, müşahede 
şehirlerarası personeline bu yönde yaptırılan kurs ve seminerlerle eğitilmesinin bir nedeni olarak telefon taleplerinde 
mıştır. Şehir içi konuşmalarında da seneden seneye artış kaydedilmiş 1960 yılında 268,7 milyon konuşma yapılmış 
ma Plân. dönemimin birinci dilimini teşkil eden 1968 yılında 500 milyona ikinci dilimlini teşkil eden 1969 yılında d 

PTT işyerlerinin şehirlerarası telefona açılması bu işyerlerinin şehirlerarası irtibatının yapılması büyük yatırımla 
şehirlerarası telefon tesislerinin tevsi edilmesi de yine yatırım yapılmasını gerektiren kaçınılmaz bir zaruret halini 
nci Müdürlüğü bu mevzuda da gerekli tedbirlerimi alarak her sene daha çok yeri şebekeye bağlama çabası içindedir 
136 işyeninin şebekeye bağlanması yapılabilmiş iken 1966 - 1968 yıllarında 454 işyerinin şebekeye bağlanmasını ıtemi 
işyerinin şebekeye bağlantısı yapılmıştır. : '; > 

1969 Kasım ayı sonu itibariyle işletmeye açılan Milletlerarası telefon servisleri : 
— Türkiye ile Mısır arasında (Ankara - Kahire) direkt, bir radyo telefon irtibatı tesis olunmuştur. 
— Muhtelif yollardan memleketimizle Zanbiya Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamboçya, Singapur, Malezya 

(yalnız Fermando Poo Adası); Moğolistan, Bolivya arasında telefon servisi işletmeye açılmıştır. 
— İaltanbul - Frankfurt arasında mevcut 4 aded direkt telefon devresi 5 e yükseltilmiştir. * 
— Memüekettamrizle Bern arasındaki mevcut telefon devresine 3 ncü direkt telefon devresi ilâve edilmiştir. 
—• İstanbul - Paris arasındaki meveult irtibata iki aded direkt devre daha ilâve edMmişitdr. 
— İstanbul - Londra arasında iki direkt devre tesis edilmiştir. 

— Mevcut Kıbrıs irtibatına ilâveten Atina merkezi üzerinden de devamlı servis sağlanmıştır. 
— İstanbul - Atina arasında radyo - link irtibatı tesis edilmiştir. ( 

— Ankara - Sofya arasında direkt devre teslis edilmiştir. 
— Ankara - Newyork arasımda peyk telefon irtibatı tesis edilmiştir. 
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V - OMJajlî (büjnlyei : 
a ) Seotlmıayıe ıdıurfuımıuı : 
PTT Genel Müdürlüğünle 6145 sayılı Kuruluş Kanunu ile (300) mıilyon Lira sermaye tahsis edilmiştir. T 

itibariyle 196,9 milyon liradır. Müteakip yıllanın bilançoları henüz Millet Meclisince tetkik ediıknediğind 
mp§ senmiayeye ilâvesi yapılamjaımıştır. Bu duruma göre ödenım|i§ sermjaye nomjinıal sermayenin % 65,6 si 

Teşekkül sermayesi kâfi olmadığından sermıaye eksikliği finansman müesseselerinden karşılanmakta 
kasından (43,9) milyon lira borç alınmışıtır. 

Tieşekkül sağlam, bir malî bünyeye sıahibolması hesabiyle l'ilkikliite kapasitesi yüksektir. Dolayısiyle b 
te aanuaınunda ödenebilmektedir. 

Bugünkü tekâsmül ve şartlar teşekkülün sermayesinin arltml'masını zaruri loimjaktıadır. 

b) Kâr iv» ızamatr Idujtuıniîu, : 
PTT Genöl Müdürlüğünün 1969 yılında (120) Milyon İ r a kâr elde edileceği tahmin olunmuş iken bu k 

mietılilerdem T. C. lEmjekli Sandığına kesilen % 6 laidaıt karşılığımda idarece ödenecek miktarın % 14 e, 
li aylığının % 70 e çıkarılmasından meydanla gelen ve teşekkül bütçesine tahsili olunan (29) mıilyon lira ned 
imilyoın liraya varacağı anlaşılmıştır. 

c) Fitnlainlsamaınj (durumu, j : 
PTT Genel Müdürlüğü, malî bünyesinin kifayetli olmiası ve her yıl kârlı durumda bulunması dolayısiy 

borçları öz kaymaklarından karşılanabildiği gibi önemli bir miktarda yatırımlara tahsis edilebilmektedir 
Diğer harcamalar için yabancı kaymaklardan kredi alınması zaruri bukıınmıaktadır. 

VI - YıaMmlar; : 
Kalİkınımıa plânı hedef ve ilkelerine uygun olarak haberleşme alanında faaliyetlerine büyük katkı yap 

cak geniş mikyastaki yatırımların gayrisâfi millî hâsılayı süratle artıracağı şüphesizdir. 
Bu anıagaye altında, haberleşıme alanında husule gelecek müspet gelişme nazara alınlarak Birinci B 

me sektörü için (1) milyar liralık yatırım harcaması öngörülmüştür, PTT Genel Müdürlüğü plânlı devrey 
dar proıgram uygulama gerçekleşmıesi bâzı nedenlerle ancak % 55,1 iken, zankanla alınan tedbirlerle e 
çıekleşmje oranını 1966 yılımda ,% 100 ve 1967 yılında % 114 de 1968 yılında da % 132,6 olarak tahakku 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemindeki yatırımlarını kalkıınimıa plânı toplamına göre % 57,1 program 
ımalyon lira olarak gerçekleştirmiştir. 

İkinoi Beş Yılllık Plân döneminde (960) milyon lira yatırım hareamıası yapılması öngörülmüştür. Bu d 
yılında (161,ı5) milyon lira olarak tesibit edilmiş bulunan programı, temin edilen dış kredi ve yaratılan öz ka 
yon lirıa olanak gerçökleştirilmjiıştir. 

Aynı dönemlin 2 nci dilimlini teşkil eden 1969 yılı için (188,3) milyon olarak teshit edilen yatırım proıg 
•% 89,0 nisfbetinde (167,6) mıilyon lirası olanak gerçekleşmiş yıl sonutaa kadar % 100 gerçekleşeceği lanlaşıüm 
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Devam eden işler anasında en büyük ve eoı önemıli proje şehir içi telekomünikasyon projesidir. Memleketin t 
rraıılıu ihtiyacınım büyük bir kısmıma cevap verebilecek nitelikte oılam bu proje 220 000 hatlık otamaitik, 56 000 
tralli tesisini, 270 000 aded otomatik 55 500 aded mıamyetolu, 7 020 aded diğer telefon makarnası alım ve imalâltaını 

Otomatik telefon santrali ve telefon makinası imal ve alımı PTT Genel Müdürlüğü ile Kanada Northern Electri 
tarihinde akdedilen kredi anlaşması ile yürürlüğe girmiş bulunan santral söyleşmesine göre yapıldığı tesbit edilmişt 

Diğer önemli bir proje de (77,7) milyon lira olan ve NATO'nun da iştiraki ile Ankara - İstanbul - İzmir arası 
ihtiva eden 1 800 kanallı Radyo - Link projesidir. Bu projenin İstanbul - Ankara - İzmir arasına ait kısmının muk 

Başka bir projede 2 000 abonelik otomatik teleks santrali ve telem makarnaları projesi olup 1969 yılı içinde İsveç 
pıldığı tesbit edilmiştir. 

Teklif ve temenniler 

1. — Yurduımıumın efcomamıilk sosyal ve kültürel yönlerden kalkınjmjasıma paralel olarak posta hizmetlerimde de 
çabukluğun sağlanması boı mıaıksaJtla imkânlar nliısıbetilnde ımiolttelu nakil anaçlariyle takviye edilmesi; 

2. — Posta birıükltiııme Sandığı kanun tasarısı halen Türkiye Büyük Miiıllet Meclisindedir. Tasarının binan eev 
3. — Posta mide le r in in kalbul, damijgalamia, bağlama gibi elle yapıldığı takdirde eımek ve zaman kaybıma s 

buklnjk ve kolaylık sağlanmak aımiaedyle geçmiş yıllarda olduğu gibi 1970 yılında da merkezlerin teknik teıçizartila d 
4. — Şehiniçi kontuşmalarıaııda çift terimli tarife uygulanması, ücretsiz telefonların azaltılması ve iera yolu il 

zedilmeımesi gibi korauıları da kapsıyain yeni Teşkilât Kanunu tasarısının kanunlaşması içdn gerekli takipilıeırde buıljuı 
5. — Şehirlerarası telefon konıuşanalarTnın dalha suratla ve kaldlteli olanak temjind; 
6. — Son günlerde şehiriçi telefon komutalarımda şikâyetler çoğalan/aktadır. Bıu şikâyetlerin teknik ve işiletnue 

müşahede eöMimlişltir. Bu şikâyeıtflernm giderilmesi içlin gerekli tedbirlerin âoilen alınffması teminini olumdur. 

TCDD Genel Müdürlüğü 
I - Kuruluş ve Teşkilât 
a) Tarihçe - Kuruluş; 
Bundan 41 sene önce 1042 sayılı Kanunla 1927 yılında (TCDD İşletmesi ve Limanlar Genel Müdürlüğü) adiyle k 

1953 tarihine kadar mülhak bütçeli bir genel müdürlük olarak faaliyet göstermiş, bilâhara 6186 sayılı Kanunla bi 
viyetini iktisabetmiş 440 sayılı Kanunla da bu durum teyidolunmuştur. 

b) Teşkilât 
1 — Yönetim Kurulu, 
2 — Genel Müdür, 
3 — Genel Müdür yardımcıları. 
4 — Daire başkanları, 
5 — İşletme müdürleri. 
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II - Personel durumu : 
Teşekkülün 1964 - 1968 yılları arası ve 1969 yılı 9 aylık personel durumu aşağıda gösterilmiştir : 

1969 
1964 1965 1966 1967 1968 9 aylık 

Memur 23 453 23 815 24 068 24 246 24 782 24 300 
Hizmetli 2 841 2 883 2 992 3 112 3 205 3 279 
Yevmiyeli 570 622 656 658 687 720 
Daimî işçi 25 264 26 679 28 874 30 594 30 987 30 354 
Çırak 1 034 1 205 1 449 I 672 1 866 1 896 

Toplam 53 204 55 204 58 039 60 282 61 527 60 549 

Yukarda adedler içinde mevsimlik olarak alınan geçici işçiler dâhil edilmemiştir. Plânlı çalışmalar ica 
9 810 aded geçici işçi çalışmıştır. Memurda görülen artış ise teşekkülün faal servislerinde çalışan 15 - 20 
olması nedeniyle büro hizmetlerine çekilmesi ve bunların yerine yeniden genç elemanların alınmasından ile 

III - Hizmetin gelişmesi 
a) Trafik durumu 
Teşekkülün 1963 - 1968 katî ve 1969 yılı son üç aylık tahmini ham ton, net ton Km. leriyle yolcu Kİ. sı 

Ham ton Yolcu End. 
Yıllar Km. End. 

100 

Kın. 

4.131 

End. 

100 

Km. (Milyon) 

1963 15.160 

End. 

100 

Kın. 

4.131 

End. 

100 3.631 100 
1964 16.331 107 4.817 117 3.752 103 
1965 18.140 119 5.735 139 4.075 112 
1966 18.853 124 5.979 145 4.189 . 116 
1967 17.808 117 5.476 133 4.301 119 
1968 18.520 122 5.681 138 4.539 125 
1969 19.895 131 5.991 146 4.552 126 
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Teşekkülün 1963 - 1968 katî ve 1969 yılı son üç aylık tahinini taşman eşya, ton ve taşman yolcu adedi aşağıda 

Taşman Taşman End. 
Yıllar eşya ton End. yolcu Ad. (Bin) 

1963 12.000 100 79.471 100 
1964 14.110 117 81.205 102 
1965 14.941 124 83.741 105 
1966 15.803 131 85.968 106 
1967 14.776 123 92.352 116 
1968 15.054 125 98.120 123 
1969 15.470 129 100.063 139 

b) Ticari durum : 
Yurt kalkınmasını, plân hedeflerinin gerçekleşmesini ve âmme hizmetlerinin en verimli şekilde ifasını sağlamak 

ları bütün hizmetlerinde olumlu gelişmeler kaydetmektedir. 
I - Yolcu taşıma faaliyetleri : 
Demiryolu yolcu taşıma faaliyetleri devamlı bir artış göstermektedir. 
Kendi fabrikalarımızda yapılan yeni yolcu vagonları gün geçtikçe daha fazla miktarda hizmete arz edilmekte 

sür'at ve emniyet seyahatlerinin teminine çalışılmaktadır. 
Konfor ve bilhassa sürat sağlıyan trenlere rağbet devamlı olarak artmaktadır. 
Daha yararlı olacağı düşüncesiyle 1969 yılında örer değişikliği yapılmış, indirimli taşımalara ve turizmi teşv 

miştir. 
Yolcuların rahatlıkla bilet almalarını sağlamak amaciylc büyük şehirlerin kalabalık işyerlerinde acılan bilet sa 

etmekte, bu hizmetlerin artırılmasına çalışılmaktadır. 
Daha iktisadi ve süratli bir işletme şekli olan elektrikli işletme sisteminin geliştirilmesi için büyük çaba göst 
Şimdilik Haydarpaşa - Gebze kısmı, Nisan 1969 dan itibaren hizmete konulmuş; bunun sonucu olarak Haydarp 

büyük oranda artmış bulunmaktadır. 

Demiryolu yolcu taşımaları genel olarak Birinci Beş Yıllık Plân hedeflerine ulaşmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plân demiryolu şehir içi yolcu taşımaları için (Yolcu Km. olarak) % 4.8 ve anahat yolcu taş 

lık artışı öngörmektedir. 
Bugünkü inkişafı ile demiryolu yolcu taşımalarının İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine de ulaşacağı anlaşılmak 
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II - Yük taşıma faaliyetleri : 

Plân hedeflerinin gerçekleşmesini, kanın ya ra r l a r ım ve y u r t kalkınma;-;*:!! destekleme amacı i'e hareket e 
mevkide bu lunan Demiryolları İşletmesi, kaimi ve öze! sektör ya t ı r ım ve faaliyetlerini , y u r t sanayi in i ve ü 
rici bir taşıma, poli t ikası gütmektedi r . 

Karayolu ile eşit olmıyan rekabet şa r t la r ına rağmen demiryolu yük taşıma hikmetlerinde olumlu gelişme 
Karayoluna kayma eğilimi gösteren yükün kazanılması için tedbir ler a l ınmakta , değer boyanU ve günü 

götü üris ücretl i nakl iyat yapı lmakta , boş vagon akımının değerlendir i lmesine ve bilhassa küt le nakliyat ın 

Trans i t taş ımalar ın ar t ı r ı lmasına ayrıca, önem veri lmektedir . 
Kapıdan kapıya, konteyuer l i yük taşıma faaliyetlerine hız veri lerek hizmet müşterinin ayağum.götürülme 
Demiryol lar ı fabr ikalar ında yapılan büyiik tonajlı yeni yük vagonlariylo, tasıma kapasitesinin ar t ı r ı lma 

misine önemli ka tk ıda bu lunulmaktad ı r . 

Bilhassa, demir cevheri, çimento, kömür, gübre, demir ve t rans i t cşye taşımalarında, ar t ış lar saklanmışt ı r . 
Demiryolu yük taş ımalar ı devamlı bir .gelişme göstermesine rağmen, aka ryak ı t nakl iyat ının 1^67 yıl ınd 

beti sonucu olarak (Ton /Km. de) %4,9 oranında .y ı l l ık artışı öngören İkinci Boş Yıllık Plân hedeflerinin bi 

Tarife değişiklikleri : 
P lân hedeflerinin gerçekleşmesine yardımc; olmak, ekonomik gelişmeyi, yat ır ım ve üretimi, i thalât ve i 

eden. demiryolları İkinci Beş Yıllık Plân dönemine rastl ıyan 1968 ve 1969 yıllarında, indirimli t aş ımalara dev 
mıutaka tenzi lâ t lar ı uygulanmış t ı r . 

Sirkeci ve Haydarpaşa elektr ikl i t renler iyle Ankara, ve İzmir banliyölerinde bugünkü ta tb ik edilen tar i fe 
rayolu vasıtalarının t a tb ik ett iği tar ifenin çok al t ında kalmışt ı r . 

Tren Tren 
Dolmuş Minübüs Otobüs İkinci mevki Üçüncü mevki 

•Sirkeci - Yeşilköy 300 
Haydarpaşa. - Pendik — 
Alsancak - Karş ıyaka 100 
Alsancak - Buca 100 
A n k a r a - Mamak 
Ankara - K a y aş — 

Yurdumuz reali telerine uygun tarifelerin hazırdık çal 

150 125 75 60 
150 125 75 60 
— 75 55 35 
75 60 55 35 
75 50 55 35 
100 75 55 35 

ışnıalarma hız verilmiştir. 
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c) Malî durum : 
Teşekkülün 1963 - 1968 ıka't'i 1969 yılı son üç nylık tahmini gelir ve gider durumu aşağıda.gösterilmiştir. 

Yıllar Gelir End. Gider End. Zarar 

1963 «11.1 100 1 045.0 100 233.9 
1964 806.0 99 1 196.0 115 390.5 
1965 966.0 119 1 227.7 117 261.7 
1966 1 123.0 138 1 379.0 131 255.7 
1967 1 135.9 140 1 603.8 153 467.9 
1968 1 212.4 149 1 692.6 161 480.2 
1969 1 269.2 156 1 878,6 179 609.0 

Yulkardaki cetvelin tetkikinde de görüleceği üzere 1967 yılma nazaran 1968 yılında gelir ve gider kalemleri ara 
mektedir. 1968 yı'lı giderinin 860 milyon lirasını personel, 371 milyon lirasını malzeme ve 461 milyon lirasını da 
('822)( milyon lirasını taşıma, (153) milyon lirasını liman ve iskeleler, (111) milyon lirasını rıhtım resmi ve (126) m 
teşkil etmektedir. 

ib) Aşağıdaki tablonun tetkikinde de görüleceği üzere teşekkülün başlıca gelir kaybı 1967 yılında petrol boru 
kıt ve kömür taşıımaiarının azalmasından ileri gelmiştir. 

Akar yakıt Kak Linyit 
Yıllar Ton Tl. End. Ton TL End. Tıon Tl. 

1966 960 75 773 100 332 26 872 100 1 468 54 474 
1967 358 22 211 29 197 16 775 62 1 211 37 299 
1968 361 22 118 29 210 15 396 67 1 231 28 611 

Teşekkülün, 1968 yılı itibariyle amortismanlar düşüldükten sonra (3 688 604 150) lirası sabit kıymetlere aid 
(3 689 600 000) lira olup özkaynakları ise 1967 yılma nazaran (147 260 000) liralık bir artışı]a (1 777 600 000) 

Teşekkülün 1964 - 1968 yılları arası özkaynak durumu aşağıda gösterilmiştir. 
Yıllar özkaynak 

1964 1 653.5 
1965 1 628.7 
1966 .1 772.8 
1967 1 630.4 
1968 1 777.6 
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öz kaynakların yıllar itibariyle değişik rakamlar gösterımesinin nedeni 3487 sayılı Kamına göre Bayınldır 
teşekküle devredilen hat ve limanlardan ileri gelmektedir. 6186 sayılı tamim gereğince sermayeye ilâvesi g 
liralık sermaye dolmuş olduğundan' şimdilik muvaikkat bir hasepta beklemektedir. Sermayenin (8 000 000 
Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunca öngörülmüşse de 1968 - 1969 yıllarında Başbakanlılk Devle 
lan teşekkül malî bünye tahlilimde bu miktar da yetersiz gösterilmiş ve 1972 yılma kadar (10 000 000 000) 
ve tavsiye edilmiştir. 

Hattızatmda teşekkül özkaynağı yıldan yıla tükenmekledir. Bunun da başlıca medeni teşekkül finanlsıma 
şılanımamasından ileri gelmektedir. 

1964 - 1970 yılları arasında teşekkülce finasıman ihtiyacı olarak Hazineden talebedilen ve Hazinece karş 

Teşekkülce Hazinece 
Yıllar öngörülen ön görülen Verilen 

1964 432.9 432.9 223.0 
1965 424.2 291.4 213.5 
1966 421.5 381,0 232.4 
1967 408.0 257.8 111.5 
1968 831.4 574.-5 388.0 
1969 1 007.7 841.7 560.9 
1970 1 279.0 1 030,3 

1967 yılı itibariyle teşekkül borçları 767 milyon lirası kısa vadeli olmak üzere (2 417 000 000) liradır. 
kısa vadeli olmak üzere (2 736 800 000) liraya yükselmekle bir evvelki yıla oranla % 13 bir artış gösterme 

1968 yılı itibariyle borçların başlıca kalemleri şunlardır. 

Devlet Yatırım Bankası 1 726 000 000 
Hazine 545 000 000 
Diğer iç ve dış borçla e 4-65 800 000 

2 736 800 000 



36 — Ulaştırma Bakanlığı — 1077 — 

1969 yılı sonunda ise (1 858 000 000) lirası Devlet Yatırım Bankasına, (504 000 000) lirası Hazine ılımak üze 
raya varacağı tahmin edilmektedir. 

Teşekkül finansman ihtiyacını borçlanmalarla karşılamakta olduğundan büyük bir faiz yükü altında kalmakta 
1964 yılında (60 873 000), 1965 yılında (61 488 000), 1966 yılında (114 165 000), 1967 yılında (132 333 000) 

lira faiz ödenmiştir. 
Teşekkülün yabancı kaynaklar durumu aşağıda seneleri itibariyle gösterilmiştir. 

Yıllar Yabancı kaynak Eııd. 

1963 1 494.8 100 
1964 1 690.6 113 
1965 1 805.1 120 
1966 1 957.6 130 
1967 2 417,3 161 
1968 2 736.8 183 

Yulkardaki cetvelde de görüldüğü üzere yabancı kaymaklar yıldan yıla artmaktadır. Bunun başkça nedenini 1 
devlet teşekkülü olurken gayri iktisadi bir işletmeyi çalıştırmak durumuyla karşı karşıya bırakılması teşkil etmek 
tisadi demiryolculuk 'anlayışı dışında inşa edilmiş hatlar ve ömrünü doldurmuş muharrik ve müteharrik edevat ye 
olarak bu teşekküle verilmiştir. 

Esasen izamanında Bayındırlık Bakanlığı tarafından inşa edilip işletmesi Demiryollarına verilen bu hatlar 'da s 
harrik edevatın miktarı ilerdeki gelişmeler ve trafik artışı nazarı itibara alınmadan o günkü ihtiyaçlara göre dev 
maktadır. 

Bu şekilde devralınan işletme, yıllarca ihmal edilmiş ve büyük bakım masraflarını icabettiren bu hatları ve vas 
kalmıştır. 1 nci ve 2 nci Beş Yülık Kalkınma devresinde cer kaibiliyetini kaybetmiş lokomotif ve taşıma kapasites 
me yoluna gitmekte ise de bunu da borçlanma ile yapmakta olduğumdan büyük fcir malî yük alltı na girmiş bulunma 
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Plânlı çalışmalar : 
I - Kuruluşun Birinci Beş Yıllık Plâna ait proje tutarları ile bu projelerin 

kısımları ve gerçekleşme oranları, aşağıda tablo halinde gösterilmiştir : 

Yıllık program
1 nci Beş Yıl- larla kabul Teşekküllerce 

Sektörü lıkta öngörülen edilen gerçekleştirilen 

Ulaştırma : 
a) Yol yatırımları 906 000 540 700 437 769 
b) Cer » 743 668 622 362 441 567 
c) Tesisler » 186 502 173 835 119 636 
d) Limanlar » 33 510 32 615 27 718 

Toplam 1 869 680 1 369 512 1 026 690 
Taşıt onarım ve imalât : 
Fabrika tevsileri 163 820 158 968 85 910 

Toplam 2 033 500 1 528 480 1 112 600 
1962 yılı sonuna kadar yapılan 
harcamalar 159 189 — — 

Genel toplam 1 874 311 1 528 480 1 112 600 

Yukardaki tabloda da görüleceği üzere, 1 nci Beş Yıllılk Plânlı devrede kabul 
yatırım % 73 oranında gerçekleştirilmiştir. 

I - Beş Yıllık Plânlı devreye ait yatırımlardan : 
a) Yol yatırımları ; 
Birinci beş yıllıkta yol yatırımları % 81 oramiKİa gerçekleştirilmiştir. (137,8) milyon liralık harcama 

yıl yenilenmiş olup, bakiye (1,34.3) milyon lira ile de muhtelif yol yatırımları yapılmıştır. 
b) Cer yatırımıları : 
[Birinci beş yıllıkta cer yatırımları % 71 oranında gerçekleştirilmiştir. (441.5) milyon liralık 'harcama 

motif ile 20 aded siofaj vaigtonu imaline, 28 milyon lirası Haydarpaşa - Arif iye - Adapazarı elektrifikasyonu 
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(1G4.9) milyon lira ile 1 442 aded yük vagonu imal edilmiş (program 3 000 aded) ve aynı para irinde 468 aded 
gonu tadili' yapılmıştır. 19(58 yılında ise, 787 aded yük vagonu imal edilmiştir. 

(95.8) .milyon lira ile 98 aded yolcu vagonu imal edilerek (programı 250 aded) hizmete verilmiştir. 19G8 yılın 
imal. edilmiştir. Geri kalan (23.8) milyon lira da. muhtelif yatırımlarda harcanmıştır. 

c) Tesis yatırımları : 
Pirinci beş yıllıkta tesis yatırımları % (59 oranında gerçekleşmiştir. (119.(5) ımilyoıı liralık harcamanın, (23.1 

2 354 Kim. li.k tolekoıminİkasyon. tesisi hizmete girmiştir. (57.3) milyon lirası Haydarpaşa - Ankara, - Zonguldak O 
milyon lirası da elektrifikasyon şahit tesislerine harcanmış olup hu iki iş devam etmektedir. 

d) Liman yatırımları : 
Birinci beş yıllıkta liman yatırıımları % 85 oranında gerçekleşmiştir. (27.7) milyon liralık harcama ile 7 aded 

aded layter, 2 aded dalgıç 'motoru ve liman teçhizatı temin edilmiştir. Demiryol ferlisi ile Haydarpaşa idman Amb 
edilmiştir. 

e) Faferİka yatırımları : 
'Birinci l>eş yıllıkta falbrika tevsi yatırımları % 54 gerçekleşmiştir. (85.9) nnilyon liralık harcamanın (19.1.) m 

milyon 1 i raisi ile de Adapazarı Demiryol Fahrika kırının tevsii o ri yapılmıştır. 
(31.9) milyon lira da Eskişehir Demiryol Fal)likaları tevsiine harcanmış olup, işe devanı edilmelidedir. Bakiye 

ların tezgâh ve diğer demirbaşlarına harcanmıştır. 
II - Son üç yıllık (1BS6 - 1968) yatırım harcamaları ve gerçekleşme oranları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir 

19(56 yılı 1967 yılı 
Sektörler Program Gerçeklesen Oran c/r Program Gerçekleşen Oran c/r Prog 

Taşıt onarım ve imalat sanayii 44 643 26 916 60 45 500 13 656 30 2 
Dmy. ulaştırması 295 672 224 151 76 302 650 238 764 79 306 
Deniz ulaştırma*! 6 500 (5 410 98 11- 050 7 200 (55 6 
Sağıl ı!k — — — — — — 

Genel top lam 34(5 815 257 477 74 359 200 259 620 72 342 

IIi - Yukarıdaki ta'bldda da görüleceği üzere; İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk dilimi olan 1968 yılında yatırı 
tifade edilerek % 114 oranında ĝ er e ekleştirilir iştir. 

Bu .meyanda. gerçek!eştirilen, yatırımların bnsimaları aşağıdaki gibidir. 
a) Yol yatırımları : 
Irmak - Zonguldak hattında 40 Km. Haydarpaşa - Ankara arasında 11 Km. ve f j-T) hattında takviye suretiyle 

yol yenilenmiştir. 
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b) Cer yatırımları : 
60 aded yolcu vagonu, 787 âded yük vagonu. 5 adeti söfaj vagonu, 2 aded dizel manevra lokomotifi i 
Ayrıca 10 aded dizel manevra lokomotifinin yerli imalâtın % 90 ihzaratı yapılmıştır. Dizel analhat 

yapılmıştır. 
c) Tesisler yatırımları : 
Haydarpaşa - Ankara arası (JTC tesislerinden Ağapmar - İl ören 109 Km lik kısım işletmeye açılmıştır, 

'k'asyon tesisi erinden Ankara - Çankırı arası haberleşmeye açılmıştır. 
Haydarpaşa - Arifiye - Adapazarı, elektrifikasyon tesislerine1 hızla devam edilmiş olup, 1969 yılı ilk ayla 

getirilmiştir. 
d) Limanlarla ilgili yatırımlar : 
8 aded layter inşa ettirilerek servisıe verildi. 
Haydarpaşa Limanında gümrüklü ambar inşaatı ikmal edilerek hizmete girdi, Derince Limanında gümrü 
Fabrikalarla ilgili yatırımlar : 
Eskişehir fabrika tevsii inşaatında esas bina ve demirhane inşaatı ikmal edilmiştir. 100 tonluk vinç ima 

miştir. 34 aded tezgâh fabrikaya, 12 tezgâh gümrüğe gelmiş ve 7 tezgâhın akreditifi açılmıştır. 
Sağlık yatırımları : 
Ankara, Eskişehir, İzmir ve Sivas hastanelerimizin noksan olan tıbbi alet ve cihazlarından mühim bir k 
IV - 1969 yılı yatırım harcamaları ve gerçekleşme oranları (Kasım ayı sonu kesin - Aralık ayı tahmi 

rilmiştir. 

1969 yılı Kasım 1969 1969 sonu 
SektörPer programı gerçekleşen tahmini 

Taşıt onarım, imalât 32 200 12 550 18 950 
Dmy. ulaştırması 
1. Yol yatırımları 83 268 79 205 99 100 
2. Cer yatırımları 99 000 85 532 102 000 
3. Hareket yatırımları 5 800 4 231 6 000 
4. Tesisler yatırımları 21 932 25 560 30 000 
Deniz ulaştırması 5 000 2 106 3 600 
Sağlık yatırımları 650 240 350 

Toplam 247 850 209 424 260 000 
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A) Tabloda da görüleceği üzere; 1969 programında taşıt onarım - imalât sektörü için kabul edilen (32 200 000) Tl. 
1. — (25 200 000) Tl. sı Eskişehir fabrika tevsii projesine aidolup, inşaatı ikmal edilmiş bulunan bu fabrikada imalâ 

gâhların ithali için Sanayi Bakanlığından alınması gereken ithal müsaadesi belgesinin verilmemesi veya belgesi alınm 
zamanında yapılmaması nedenle! i ile bu projede program gerçekleştirilememişti!'. Bu durum dizel ve anahat ve m 
programını aksatacaktır. 

2. — (2 000 000) Tl. sı Afyon küçük yol malzemesi imal tesislerine aidolup, bu iş ikmal edilmiştir. 
3. — (1 500 000) Tl. sı depo binaları ve teçhizatı projesine aidolup, bu projede; Sivas depo çatısının yenilenmes 

Elektrikli Tren Deposunun uzatılması işleri ikmal edilmiş ve depolarımızın noksan olan bir kısım teçhizatı temin edilm 
4. — (1 000 000) Tl. sı revizörlü'k atölyeleri ve teçhizatı projesine aidolup, hu projede Sivas revizörlük atelycsi 

rimizin noksan olan bir kısım teçhizatı temin edilmişti!'. 
5. — (1 000 000) Tl. sı -mağazalar ve teçhizatı projesine aidolup, bu projede mağazalarımızın noksan olan bir kısı 
(). — Geri kalan (1 500 000) Tl. sı fabrikalar idame yatırımları projesine aidolup, bu projede, imalâta başlamış 

lüzumlu tezgâh ve demirbaşlardan bir kısmı temin edilmiştir. 

B) Demiryol ulaştırması sektörü : 
1. — Yol yatırımları : 
1969 yılı programının kifayetsizliği ve senesi içerisinde de ek imkân temin edilememesi muvacehesinde öncelik ver 

Halkalı Pehlivanköy pozu ve varyant ııivelet yükseltilmesi projelerimize diğer projelerden aktarma yapılması zorun 
malzemelerden de istifade suretiyle, programa göre 1970 yılında bitmesi gereken Irmak - Zonguldak pozunda bu se 
70 Kın. yol yenilenmiş, Halkalı - Pehlivanköy pozu ile C - I) hattı takviye pozunda (26.5) milyon Tl. sarfiyle malzem 
lar ve nivelet yükletilmesi işlerine devam edilerek bunlar içinde (11.4) milyon Tl. harcanmış, yol mekanizasyonu pro 
fiyle 3 aded dresaj, 3 aded tokmaklama ve 1 aded balast eleme makinası ile çeşitli demirbaş ve vasıtalar temin ed 
dirme parkı binaları ve tezgâhlarına (2.8) milyon Tl. sarf edilmiş, geriye kalan (28) milyon Tl. de balast menfez, k 
yol yatırımlarına harcanmış olup, 1969 programı (79,2) milyon Tl. olan yol yatırımlarında (91.1) milyon Tl. harcam 
% .119 oranında gerçekleştirilmiştir. 

2. — Cer yatırımları : 
1969 yılı programında (99) milyon Tl. olan cer yatırımlarının; 
a) (25) milyon Tl. sı dizel anahat lokomotiflerine aidolup, bu projede (26.4) milyon Tl. harcanmış ancak, anlaş 

dar gelmesi icabeden 10 aded komple lokomotifin ve 10 aded CKD lokomotif parçalarının 1970 yılı başlarında gelebil 
b) (5) milyon Tl. sı dizel manevra lokomotiflerine aidolup, sene sonuna kadar hizmete girmesi icabeden 10 aded 

dan ithali gereken ileri, geri kademe şanzımanı için lüzumlu döviz tahsisinin geç yapılması nedeniyle ancak bir aded 
limiti içinde yapılan harcama ile yerli imalâtın % 93 ü yapılmış olan diğer 9 adedi ancak 1970 yılı içerisinde hizmete 
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c) (7) milyon Ti. sı elektrik lokomotiflerine aidolup; 8 adetlinin komple ve 7 adedinin de CKD loko 
pılan ihale neticelenmiş, lokomotifler ancak 1971 yılında, gelebileceğinden, bu projeden harcanamıyaeak- ol 
rılmıştır. 

d) (19) milyon Tl. sı yolcu vagonları imaline aidolup; 19G9 yılı programının kifayetsiz obuası ve sen 
muvacehesinde, daha evvelki yıllar programına güre teessüs 'ettirilmiş bulunan kapasitenin daraltılmam as 
mak ve mevcut malzemeden de istifade edilmek suretiyle, (28.7) milyon Tl. sarfiylc 85 aded yolcu vagon 

e) (40) milyon Tl. yük vagonları imaline aidolup, mevcut malzemeden de istifade suretiyle ve ödeneğ 
vagonu imal edilebilmiştir. 

f) Geriye kalan (3) milyon Tl. sı da yük ve yolcu vagonları modernizasyonuna, aidolup, Eue! - Üil/e 
sarnıç vagonlarının servisten çıkarılmaması ve yolcu vagonları modernizasyonu için dışardan ithal edile 
yapılamaması ve akreditif açtrrılamaması neticesi bu projelerde ancak (14) milyon Tl. saıl'edilebilmiştir. 

Böylece cer yatırımlarında (99) milyon liralık programa mukabil (102) milyon Tl. sarl'iyle program % 

3. Hareket yatırımları : 
1969 programında hareket yatırımları (5,8) milyon Ti. olup, bununla gar, istasyon binaları,tahmil t 

rırı 'genişletilmesi ve uzatılması, istasyonlara su temini ve istasyonların elektriklendinilımesi gibi işler yapıl 
ram % 103 oranında gerçekleştirilmiştir. 

4. Tesisler yatırımları : 
1969 yılı programındaki (21.9) milyon Tl. ol an tesisler yatırımlarının; 
a) (5) milyon Tl. sı TL Paşa - Ankara araısı CTC ve telekomünikasyon ve İrmak - Zonguldak arası 

daha evvel siparişe bağlanan malzemelerin bu sene içerisinde gelmesi ve Eskişehir Polatlı arasının iş 
(13,1) milyon Tl. lnk sarfiyat yapılmıştır. 

b) (3.5) milyon Tl. sı Haydarpaşa - Arifi ye - Adapazarı 'elektrifikasyonuna aidolup, daha evvelc 
gelmiş olması ve Haydarpaşa - Gebze arasmnı elektrikli işletmeye açılması neticesi bu projede (7) milyon 

c) (3,5) milyon Tl. sı Sirkeci - Edirne - hudut telekominikasyon tesislerine aidolup, dışarıdan itha 
Bakanlığınca ithal müsaadesi belgesi verilmediğinden, bu projeden ancak (1) "milyon Tl. harcanabil mist 

id) 7 milyon Tl. sı Ankara banliyösü elektrifikasyonuna aidolup, bâzı büyük müesseselerimize yapılm 
seselerin zamanında karşılıyamamaları neticesi bul projede ancaık 6,3 milyon Tl. harcanabilmiştir. 

e) Geriye kalan 2,9 milyon Tl. sı Sivas - Samsun, Çetinkaya - Divriği telekominikasyon tesisleri ve -m 
projelerde cem'an 2,6 milyon Tl. harcanabilmiştir. 

Böylece tesisler yatırımlarında 21,9 milyon Tl. lık programa mukabil 30 milyon Td. harcanarak prog 
c) Deniz ulaştırması : 
Bu sektörde 1969 programı ile teşekkülümüze verilen 5 milyon Tl. nın 4 milyon Td. sı liman tesisler 

vasıtaları ve 0,55 milyon Tl. sıda liıman sosyal tesisleri projelerine aidolup, dişardan ithali gereken 19 
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lığınca ithal müsaadesi belgesi veriılmemesi neticesi bu projeleninıizde ccm'an 3,6 milyon Tl. harcama yapılarak limanlar 
sım teçhizat temin edilebilmiş ve program % 72 oranı da gerçekleştirilebilmiştir. 

D) Sağlık yatırımları : 
Eskişehir - Ankara, İzmir ve Sivas hastanelerimiz için 1969 programı ile kabul edilen cem'an 0,65 milyon Tl. 

ısı ile bu hastanelerimizin ihtiyacı olan bir kısım tibbi cihazlar temin edilmiş olup, Ankara hastanemiz için dışar 
tibbî cihazlar için döviz tahsisi yapılamadığın dan program ancak % 54 oranında gerçekleştiri lebilımiştir. 

Böylece 1969 programı ile bütün sektörlerde teşekkülümüz için kabul edilen cem'an 247,85 milyon Tl. ye mukabi 
ide istifa'de suretiyle 260 milyon Tl. harcanarak program % 105 oranında gerçekleştirilebilmiştir. 

V. - 1969 yılı yatırım programı uygulanmasında karşılaşılan güçlükler (Dar boğazlar) ; 
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülmesine rağmen, yıllık yatırım programlariyle talebedilen öden 

mesi,, 
b) İthal edilecek malzemeler için lüzumlu ithal müsaadesi belgesinin Sanayi Bakanlığınca zamanında verilm 
e) İthal edilecek tezgâh, makina ve malzeme için lüzumlu döviz tahsisinin Maliye Bakanlığınca zamanında ve 
d) Açılan akreditif transferlerinin Merkez Bankasınca çoık gecikmeli olarak yapılması, 
'e) Makina. Kimya Endüstrisi ve Karabük - Demir - Çelik gibi bâzı büyük müesseselerimize yapılmış olan sipariş 

ması, 
f) Gümrüklere gelen ithal mallarının çekilmesinde finansman ve tarife yönünden güçlüklerle karşılaşılması. 
1970 yılı yatırım programı : 
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında TCDD yi ilgilendiren söıktörlerde yılda ortalama 500 000 000 Tl. lık 
b) 1968 ve 1969 yıllarında verilen ödeneklerin kifayetsiz olması. 
e) Başlanmış işlerin biran önce hizmete girerek netice alınması, 
d) İşletmenin idaımesi için bâzı yeni yatırımların programlara ithalinin zaruri olması, 
e) İhtiyaca göre ayarlanmış bulunan fabrikalarımızda kapasite daraltılmasına ve gayri iktisadi bir çalışmaya m 

Hususları nazan itibara alınarak 1970 yıılı için : 
Tl. 

Taşıt onarımı ve imalât için : 66 958 000 
Demiryolu ulaştırması için : 606 886 000 
Deniz ulaştırması için t 14 323 000 
Sağlık için : 1 128 000 

Olmak üzere yekûn 689 295 000 
ödenek talebedilmiştir. 
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Plânlama Teşkilâtı ile yapılan görüşmeler neticesinde .imkânların müsaadesizliği sebebiyle talebedilen 
(istenmesi üzerine : 

Tl. 

Taşıt onarım ve imalât için 
Demiryolu ulaştırtması için 
Deniz » » 
Sağlık '» » 

olmak üzere yekûn 
lık ikinci teklifimiz yapılmıştır. 

Plânlama Teşkilâtı ise : 

Taşıt onarım ve 'imalât liçin 
Demiryolu ulaştırması » 
Deniz » » 
Sağlıkt » » 

olmak üzere yekûn 

lık bir ödenek teklif edilebilmiştir. 

.34 156 000 
395 432 000 

5 000 000 
1 128 000 

435 716 000 

T l 

25 073 000 
210 000 000 

5 000 000 
84:j 000 

240 915 000 

Plânlmaa Teşkilâtınca verilebilen ödenek miktarı çok kifayetsiz olup, bu miktarın ikinci teklifimiz ol 
ıkatî zaruret vardır. 

Bu ödeneğin verilmemesi halinde : 
1. 19fi8 ve 19fi9 yıllarında verilen ve 1970 yılında da öngörülen ödenek miktarlarına göre, TCDD iç 

öngörülen yatırımların ancak ;% 50 si gerçekleşebilecektir. 

Bunun neticesi : 
a) Teknik ömrünü doldurmuş, düşük standartlı ve işletme ihtiyacına cevap vermıiyen ve İkinci Beş Y 

Km. dik demiryolu şebekesinin yenilenmesi ve şebekenin oldukça ııııütccanis bir şekilde getirilmesi, yol b 
olan hatlarımızda güzergâh ıslahı işlerinin yapılması sağlanaımıyacaktır. 

b) Mevcut 726 aded anıahat buharlı lokomotiften 308 adedinin yaşı 35 den yukarı, 117 adedinin yaşı 
97 yaşında alanlarda mevcuttur. Bu ılokomotiflerin tamir masrafları artmakta, cer kapasite!eni düşük 
sebcbolmaiktadır. Bunların bir program dâhilinde ve kısa zamanda Dizel lokomotiflerle yenilenmesi zar 
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c) Mevcut 1 250 aded yolcu vagonundan 338 adedinin yaşı 40 dan fazladır. İhtiyacın karşılanması ve şikâye 
içiin. 448 aded yolcu vagonunun beş yılda yenil emmesi zaruridir, öngörülen ödenekle bu yenileme sağlanamıyacak 
malar olacaktır. 

d) Mevcut 16 770 aded yük vagonundan 3 9 68 adedinin yaşı 40 'dan yukardaclrr, teknik öımrünü doldurmuş d 
rine yenilerini ve artan ihtiyacı karşılamak üzere büyük kapasiteli, ihtiyaca uygun yük vagonlarının servise veri 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında 3 620 aded yük vagonu imali öngörüldüğüne göre, senede 724 aded vagonun imal 
241 000 000 lira ödenek dâhilinde ayrılabilecek ödenekle ancak 250 vagonun imali mümkün olabilecektir. 

Bu duruım muvacehesinde biilhassa cevher, kömür gıibi kitle nakliyatı karşı! anamıyacağı gibi ; teknik ömrünü 
vagonlarla nakliyata devam edilmesi gayri iktisadi bir işletmeciliğe, kaza ve hâdiselere sefoehola çaktır. 

2. Başlamış olan yatırımların ikmal edilerek hizımete girmesi gecikecek ve beklenen fayda zamanında sağ 
3. İhtiyaca ve Beş Yıllık Kalkınma plânlarına göre tevsi ve teçhiz edilmiş bulunan işyerlerini izde kapasite 

sadi bir çalışmaya 'gidilecektir. 
4. İşletme cer, tamir, bakım ve personel masraflarında bir tasarruf sağlıyamıyacağı gibi, tou masraflar artacakt 
5. İşletme masraflarında tasarruf sağlıyacak yenileme ve modernizasyonların yapılmaması, işletme zararının da 

tır. 
6. Bugünkü nakliye hizmetlerini dahi yapmakta güçlük çeken Demiryolları, kalkınan Türkiye'de bilhassa kü 

lıyamaz hale gelecektir. 
7. Tasarlanan hızlı kalkınma içerisinde Demiryolu Ulaştırması çok cılız kalacaktır. 

8. Parlâmento ve efkârı umumiyede daima söz konusu olan trenlerin tehirinin önlenmesi ve Doğuya işliyen t r 
yeni ve temiz vagonların verilmesi isteğinin karşılanması kısa zamanda sağlanamıyacaktır. 

Yıllık programlarda TCDD Genel Müdürlüğü ile ilgili tedbirlerden uygulananlar ve nedenleriyle uygulanaımıy 
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1969 yılı icra planında TCDD ile ilgili tedbirler : 
Tedbir 

No Yapılanlar 

4 TCDD, kendi bünyesinde reorganizas yon çalışmaları yapmakta olup, mümkün olan hususlar tatb 
tırma reorganizasyonu için Dünya Bankasınca finanse edilen İtalconsult Firması teşekkülümüz i 
pora intizar edilmektedir. 

152 TCDD, için yeniden hazırlanan uzun vadeli yatırım programı ve 1970 yılı teklifimiz 14 5 . 19 
lâtına intikal ettirilmiştir. 

159 İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenleme komisyonu tarafından hazırlanan personel 
suretiyle, 440 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulaması hakkındaki tüzük esasları muvacehesind 
Personel Yönetmeliği»' çalışmalarına hız verilmiştir. 
Ancak, bu çalışmalar geçici nitelikte olup, amaca tam olarak ulaşabilmesi, İktisadi Devlet Teşekk 
dan sonra mümkün olabilecektir. 

343 Halen TCDD bünyesinde bulunan imalâtçı kuruluşların (Eskişehir, Sivas, Adapazarı fabrikalar 
da olduğu gibi TCDD bünyesinde ba ğımsız müesseseler haline getirilmesi daha uygun olacağınd 

344 Yurt içi vagon imalinde ihtiyaca uygun vagon tipleri seçilmektedir. Yük vagonu imalâtında yu 
kerlek takımı, buvatagres ve fren pnomatik aksamı, 
Yolcu vagonları imalinde ise, bunlara ilâveten bâzı elektrik ve sofaj tesisatı, ithal edilmekte olup 
Yük vagonlarında maliyetin en çok % 25 i ithal edilmekte ve % 75 i yerli olarak yapılmaktadı 
Yolcu vagonlarında ise maliyetin en çok % 10 u ithal edilmekte ve % 90 ı yerli ola rak yapılm 

345 Taşımaların rantabilitesini büyük ölçüde artırmak ve ekonomi sağlamak amaeiyle beynelmile 
taşıma tonajı/Dara oranı azami derecede yüksek olan vagon tipleri imali 1969 yılı imalât pr 
de bu tip vagonlar im'al edilecektir. 

346 Pakistan'dan sipariş alman 77 aded yolcu vagonu imali için projeleri ve maketleri yapılmış o 
Süresinde gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

371 TCDD nin modernizasyonu, işletme, idare ve organizasyonu yapmak, hatların ekonomik ranta 
timizle Birleşmiş Milletler Kalkınma programı ve Dünya Bankası arasında 3 Mart 19 69 tarihin 
rak Dünya Bankasınca görevlendirilmiş bulunan ve 10 Mart 1969 tarihinde Türkiye'ye gelen İtal 
yapmış olup vereceği rapora intizar edilmektedir. 
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TCDD'nin malî durumunun ıslahı için alınması gereken âcil tedbirler hususunda teklif ve tem 
A) Mevduat tedbirleri : 
1. Sermayesinin 10 milyar liraya çıkarılması (özel bir kanunla) uygulama şekli, 
a) 1969 sonu itibariyle birikmiş zararların, ödenmiş sermayeden mahsubu. 
b) 1969 sonu itibariyle Devlet Yatırım Banka sma olan borçların, Hazinece kabulü suretiyle ödenmemiş serma 

Devlet Yatırım Bankası taksitlerinin, vâdelerinde Hazinece ödenmek suretiyle genel bütçeye fazla ve toplu bir y 
c) Hazineye olan borçların aynı şekilde -".dönmemiş serin ay eden mahsubu, bu suretle T. C. i"). D. her yıl 140-1 

(kurtulmuş olacaktır. 
2. Kara taşıtlarından, yalnız demiryollarından alman nakliyat vergisinin ya bütün karayoluna teşmili vey 

suretiyle vergi adeletiniıı ve taşıma piyasasındaki eşitliğin sağlanmıası, (Nakliye vergisi kaldırıldıdığı takdirde T. C 
milyon lira azalacaktır-.) 

3. Yol bakım ve yenilemelerinin Hazinece karşılanması suretiyle karayolları ile eşit hah1 getirilmesi (Bu sure 
lık masraf azalması olacaktır.) 

B) Plânlama ve Maliyece alınması lâzım gelen tedbirler : 
1. Taşıma kapasitesinin artırılması, zamanla vasıtaların •modernize edilerek işletme masraflarının azaltılması, (( 

nın yaş ortalamasının küçültülmesi ve tonaj orta lamı asının artırılması.) 
a) Yük ve yolcu vagonu imalâtına hız veril nıesi, yıllık yatırım programlarının, fabrikaların kapasitelerine gö 
Ih) Dizel lokomotifleri imalâtının sür'atlendirilmesi, 
iba Fabrika tevsiinin süratle ikmali : 
!bb Teknik eleman noksanlığının gideri! im si, 
(be Yıllık yatırım programlarının kapasileyegöre ayarlanması. 
2. Yatırım programlarında kısıtlama yapılmaması, kapasiteye ve Beş Yıllık Plânda öngörülen hedeflere ulaşma 
3. T. C. D. D. nin gümrük indirimlerinden istifade ettirilmesi. 
C) Mevcut mevzuata göre kısa sürede alınabilecek tedbirler : 
1. T. C. D. D. nin faaliyetlerinde ünite grupları ayırımının yapılması, her ünite grupunım ayrı bilanço çıkarma 
a) Demiryol işletmeciliği, (Ana Teşekkül Grenel Müdürlük) 
ib) Liman İşletmeciliğinin müessese haline getirilmesi, 
o) Her fabrikanın ayrı ayrı birer müessese İmline getirilmesi. 
2. Plânlama, yönetim ve kontrol bakımlarından rakkanısal organizasyondan beklenilen hizmetlerin ifasını (bilg 

kontroluna ve aynı zamanda marjinal maliyetlere dayanan tarifelerin teslbitine imkân verecek olan taşıma maliyetler 
nen; 

a) Malî İşler ve Muhasebe Dairesinin; Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından tesbit edilen esaslar daires 
(îBu konu aynı zamanda icra - plânı tedbiridir.) 

b) Mevcut elektronik makina parkının daha büyük bir parka tebdili. 
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D) Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü : 
I - Kuruluş ve teşkilâtı : 
a) Hukuki bünye; 
Evvelce, katma bütçe ile idare olunan ve masraf bakımından Devlet daireleri muhasebe usul ve kaidelerin 

kalıplar içinde donmuş bir teşekkül olarak faaliyette bulunan, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme den 
den itibaren 5842 sayılı Kanunda yerini bir ticaret konusu olan deniz işletmeciliğini, hususi hukuk kaidelerin 
gayesiyle Denizcilik Bankası T. A. O. na bırakmış bulunduğu bilinmektedir. 

5842 «ayılı Kumlu;;, Kanununda «aydan ve kısmen tekel, kısmen de görev ve ye tik i seklindeki amme hiz 
imıda 18 nei hizmet yılını idrak etini:-;, olan Denizcilik Bankası, 21 . 3 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş buluna 
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Kanun hükümleri ile hu kanun şümulüne alınmış ve dolayısiyle 
tini iktisap etmiştir. Ancak 440 sayılı Kanım gereğince, Bankanın Yeni Kuruluş Kanununun henüz çıkarılmam 
nular ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu bakımdan, Bankanın hukuki hüviyetinin 'kesinlikle belli edilmesi iç 
evvel kanunlaştırılması ve bu suretle çözüm bek] i yen bir takım konular vo prolblemler hakkında icalbeden uy 

b) İdari organizasyon : 
1 - Yönetim Kurulu 
Banka 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanunun 5 nci mad 

(tâyin edilen, birisi başkan ve dördü üye ve söz konusu kanun ile ilgili tüzüğün 44 ncii maddesi hükmüne göre 
lik Yönetim Kurulu tarafından idare edilmektedir. 

2 - Merkez teşkilâtı : 
G-enel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Savunma Sekreterliği, Teftiş Kumlu Başkanlığı, Hukuk Ba 

nel Muhasebe, Personel, Fen Plânlama - Araştırına, Tarife Ticaret, Bankacılık, Muamelât Muhaberat, Sosyal 
İstatistik, Sigorta, ve Malzeme Müdürlükleri ile Satmalıma, Muayene ve Kaıza Tahkik Komisyonlarından teş 

3 - Üniteler : 
'5842 sayılı Kuruluş Kanunu ile kısiınen tekel ve kısmen de yetki şeklinde Bankaya verilmiş bulunan gerek 

teki görevler, İstanlbul, İzmir, Trabzon, Giresun Liman, Denizyolları, Şehir hatları, Van gölü, Kıyı Emniyet 
Liman Lokantası İşletmeleri, Haliç, Oamialtı, îstinye, Hasköy ve Alayfbey Teraneleri, Hastane Başhekimliği v 
fir edilmektedir. 

II - Kadro ve personel durumu : 
Banka ünitelerinin personel kadrolarının ihtiyaca uygun bir halde bulundurulması, mevcut iş gücünün 

taraftan, toplu iş sözleşmeleri düzeninin malî yönden yaptığı etkinin 440 sayılı Kanunun ruh ve maksadına uy 
teminen, norm kadro konusu Bankaca ele alınmış ve bu konuda Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi En 

Ancak, kadroların tesbiti, Banka topluluğuna dâhil ünitelerde, teşkilât ve metod incelemesi, sınıflandır 
kilâtın bütününü kapsıyan (bir araştırmayı icabettireceği ve bu araştırmanın, 1 ilâ 1,5 yıllık bir zamana ve d 
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gösterecek bir mahiyeti arz ettiği adı geçen Enstitünün ise, iş durumu ve mahdut imkânları ile bu çalışmaları bizzat 
dan, iş ölçme, iş değerlendirme, sınıflandırma ve diğer hususlarda Enstitü ile Bankanın müşterek ıbir çalışma düze 
tabakat sağlandığı anlaşılmıştır. 

Norm kadro çalışmaları ve tesbiti işi ikmal edilinceye kadar- Banka 'bir tedbir olarak harcamaları arasında 'büyük 
giderlerinden mümkün olan tasarrufun sağlanmasını teminen, kadro şişkinliğine meydan verilmemesini ön plânda 
inihilâl eden kadrolara lüzum ve zaruret hasıl olmadıkça yeni bir tâyin yapılması cihetine gidilmediği ve bu gibi ka 
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bankanın 1964 ilâ 1969 yılları sonu itibariyle fiilî personel durumu müteakip sayfada yer almıştır. 

1964 1965 1966 1967 1968 19169 Eylül 
•fiilî fiili fiilî fiilî fiilî sonu ortalama 

2 477 
48 i 

1 613 

2 527 
455 

1 608 

2 526 
469 

1 588 

2 -655 
48H 

1 599 

2 800 
509 

1 634 

4 943 

2 835 
506 

1 Ö60 

4 571 4 590 4 58:1 4 742! 

2 800 
509 

1 634 

4 943 5 001 

1 478 
4 792 

1 468 
4 715 

6 183 

1 460 
4 616 

1 448 
4 589 

1 463 
4 576 

1 437 
4 531 

6 270 

1 468 
4 715 

6 183 6 076 6 037 

7 521 

100 

18 400 

6 039 5 968 

7 866 7 607 7 429 

6 037 

7 521 

100 

18 400 

7 407 7 671 

87 88 103 

!8 191 

6 037 

7 521 

100 

18 400 

139 155 

18 794 18 468 

103 

!8 191 

6 037 

7 521 

100 

18 400 48 528 18 795 

I - Kara personeli 
Büro pers'oneli 
İskele pers. 
Müstahdem 

Yekûn 

II - Gemi adamları 
Zabitler 
Tayfalar 

Yekûn 

III - İşçiler 

IV - Geçici pers. 

Uınuımi yekûn 

Yukardaki tablonun tetkikinde, büro personeli, iskele ve gişe personeli ve müstahdem mevcudunda, 1964 yılm 
sektörlerdeki iş hacminde meydana gelen genişlemeden bankacılık faaliyetindeki inkişaf ve diğer ihtiyarlardan doğ 
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III - İşletme faaliyetleri : 
5842 saydı Kanunum 0 nei maddesi g-ereğince. 
Türkiye kıyılarııtcla mun tazam posta seferleri yapa rak yolcu taşıımakla görevli ve Türk ve yabanc ı sıda 

yapına'kla ye. ikil i bu iuuaa ve ayın zamanda («eniz trafiği güvenliği bakımından idaresi Ba'kanlar KuruJu ka 
hiyet indeki boğazlarla Türkiye kıyılarında muntazaman posta seferlerinin uğrağı «la.n ye r l e rdek i iskele, 
nun gereğince yine bankaya verilecek olanları ve Yan (rolü İşletmesini özel k a n u n a göre işlet m elde, ban' 

Diğer taraf tan , yine 5842 saydı KanununT nei maddesi gereğince, Banka Küçük Çekmece ile Tirilye 
katan Marmara. Bölgesi ile Karadeniz Boğazı ve Haliç ' te ve !A>ea, ile Ahırlı a ras ındaki mevhum, hat t ın Gü 
rüsum toni lâ tosundan yukar ı rnakina.li ve motorin araçlarla, yolcu nakli ve araba vapurlar ı , feribotlar ve b 
tekel şeklinde yapmak la görevli kılınmıştır. 

Tekel ve ye tk i şekl indeki bu ulaşt ı rma görevleri, denizyolları , şehir hat lar ı , İzmir ve Van Gölü İşletmel 
Aynı k a n u n u n 8 nei maddesinde sayılan bir lasını tekel ve bir kısmı da yetki şekl indeki liman hizme 

c-aıı Liman işletmeleri ve yine aynı kanunun lî nei maddesinde sayılan gemi ve diğer deniz araçları inşa, t 
attı , İst inye, Hasköy ve Alaybey (İzmir) tersaneleri , 

Denizde can ve mal emniyeti işleri kıyı emniyeti ve gemi kurlarımı ve .yardım işleri de Gemi Kur t a rma 
Bankacıl ık hizmetleri ise, mevcut bankacı!d< şubeleri, taraf ından ifa, edilmektedir . 
Bunlardan başka, Banka Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ığından 25 yıl müddet le kiraladığı Yalova 

Banka ayrıca, l iman lokantasını ça l ı ş t ı rmakta ve bir de hastanesi" bu lunmaktad ı r . 
Bankanın 1970 yılı filo durumu, işletmeler i t ibariyle aşağıda gösterilmiştir . 

Yoh'iı ve K u r t a r m a 
yük gemileri Araba vapurlar ı gemileri 

İşletmenin adı Aded Groston Aded Groston .Aded Groston Ad 

Denizyolları 
Şehir hat lar ı 
İzmir 
Van Gölü 
Gemi kurtarma. 

Xot : Denizcilik Bankası tersanelerinde hali inşaada bulunan H210 groston, tutarındaki üe aded araba vap 

3 5 70 890 -( 5 fili) — — 
49 27 200 14 1:5 382 — — 

5 1 127 — — — — 
— — — 3 2 741 

http://rnakina.li
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Denizyolları ve şehir hatları işletmesindcki eski, masrafarı fazla ve r a ntaıbilit elerini kaybetmiş bulunan gemiler 
satışları yapılmış olduğundan, bugünkü filo yaş itibariyle eski yıllara nazaran daha müsait bir durum arz etme 
Yıllık Plânlar gereğince, Denizyolları işletmesi, 1 ir aded açık yolcu - araba vapuru (TRIJYA) ile, gemi kurtarm 
ma gemisi ile ve şehir hatları işletmesi de, tersanelerde inşa edilen yeni araba vapurlariyle takviye edilmiştir. 

Diğer taraftan, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyen Denizyolları işletmesine ait yolcu - yük (Miks) gemiler 
programa alınmış ve ilk olarak Marmara gemi sinin tadiline 1968 yılından itibaren başlanmıştır. Böylece bu g 
ve konforlarının artırılacağı ve ayrıca, banka tersanelerinde, denizyolları işletmesi için Çanakkale - Eceabat a 
vapurunun, Truva tipinde bir feribotun ve Çanakkale - Bozcaada - İmroz hattı içinde bir yolcu - yük gemisinin ve şeh 
araba vapurunun hali inşaada bulunduğu anlaşılmıştır. 

'Bankanın 1964 - 1969 yılları zarfındaki işletme faaliyetleri ve 197ü yılı programı, hizmet çeşitleri itibariyle m 
de ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Liman Mzmetleri faaliyeti 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Kömür Tah 

349 481 269 715 254 248 249 706 2-'2 8:69 236 3 
842 675 727 906 734 818 672 701 519 322 604 3 

İst. Liman işletmesi 

Yükleme/Ton 
Boşaltma/Ton 
İzmir işletmesi 

Yükleme/Ton — — 40 50 
Boşaltma/Ton 253 663 104 528 104 360 84 805 81 812 71 0 
Trabzon İşletmesi 

Yükleme/Ton — — — — -— 
Boşaltma/Ton 11905 11498 13 586 14 613 3,700 10 0 

IV - Mallî bünye : 
a) Sermaye : 
Bankanın nominal sermayesi (500 000 00) lira olup halen bu sermayenin tamamı ödenmişti;', ödenmiş sermayenin 

larca ve geri kalan kısmı ise Hazinece karşılanmiştir. 'Hazinece ödenen sermayenin (3,7) milyon lirası nakit ve m 
lara inhisar etmiştir. 

Sermayenin tezyidine zaruret bulunduğu ve bu güne kadar bu hususta olundu bir sonuç elde edilemediğine, bu 
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Nitekim, igletil.meleri ' in ikas ım uhdesinde bulanan İstanbul Salı pazarı, Giresun ve İzmir Alsane.ak l iman 
ru iskele ve sahası, ICcfkcn barınağı ve tesisleri banka sermayesinin müsait bulunmaması sebebiyle uzun se 
miş ve bunlardan ancak, Harem arabalı vapım bek" leşi do Alsane.ak liman ve tesisle! inin, b a n \ a sernu-ıy 
Ü7.'-v(\ muvukivat hesap .nnka.bili bankaya, 19(58 v ılının Kasını ayında lıesaben bevreb'Miği , (îir-'snn lima 
dar söz konusu tesisler <>-ibi bankaya (h'vriuin mümkün olabileceği anlaşılmıştır . 

•b) Mütedavi l sennıay-s iht iyacı : 
Y u ' a r d a belirtildiği üzor<>, bankanın ödenmb; sermayesinin mühim kr-:mı nakit dışı varlıklarla karşılanm 

dan it ibaren mütevdavil sermayeye olan ihtiyacını hissetmiş ve İS .senelik laa-iiyt ki boyun. a. bsı sermaye k 
mıştır. 

Bu yüzden boredarı devamlı bir tempo ile yhkv ' lmiş , taksi t ödemelerinde ;biçlükkM' emkildîği <ribi bu b 
faizler, banka netice hesaplarının zararlı kapa nr. nmma elıenuniyetli derecede müessir e lmesiur . Bu itibarl 
bunun bir kısmının bankaya na.kden veribnesi, bankayı büyük bir faiz kül b ib iden ku r l a racak ' it. Banka 
ybiardabi senelik miktar? um (30,0-40,0) müym; lira arası ıubı seyret t iği anlaşılmıştır. 

19f>2 - 1988 yılları zarfında, banka (808/4) milyon lira borç faizi ödemiştir. Hu d u n m, bankanın nuited 
tnıi j>'ÖKtermekt.edir. 

c) Clelir - 3'ider durmni'i : 
İ9b2 - 19(58 yılları zarfında Bankanın netice hesapları 9 sene kârlı ve 8 sene zararlı olarak kapanmışt 

sonunda . (Kâr ve zarar lar ının cebri, mecmuu o l a r a k ) ' '19,(i) milyon lira. zarara müncer olmuştur. 
Ayr ı lan amort ismanlar , dahilî s igorta fonu, sabit kıymetler yenileme fonu. ve ayrılan zarar karşılık lan 

edildiği t akd i rde Bankanın bu 17 yıllık faaliyeti mtiersbıdr• (4o2,(î) mil yon liralık kaynak yarai tığı tezahür e 
borç ödemeleriyle yatırımlara: tahsis edildiği anla, almıştır. 

Banka, 17 yıllık faaliyet devresi zarfında- 1,2 mbyar liralık: yat ır ım yapmış ve buna mukabil (59,0) mily 
da iç borç olmak üzere1 10(58 yılı sonunda (O-'-'O,!) ı.biyen lira borçlu bulunduğu anlaşılmıştır . Bu borçlardan 
Bankasına, olan faiz borcudur . 

Yukar ıdaki açıklamaya ?.»;<">re, bir kısım ya: ırm kııan. Bankanın kendi öz kaynaklar ından karşı landığı netice 

d) Bankanın millî ekonomi bakımlında:! Irakla*arı : 
1. Banka , yılda 1 8 - 19 bin c ivannda peır.mıei İstihdam! suretiyle bu miktarda. bir kükleye is sahası sağl 
2. .17 yd zarfında memur, iskele personeli, müstahdem, eerri adamı ve işçileıc, ücret, ilâve tediye1, ikram 

(o 121 508 d95) lira ödenmiştir. Bu ödemelerden tevkif pusluyla Maliye'ye ödenen (üelir Verdisi mik ta r ' t ak r ib 
d Banka, istihdam ett iği personelline 17 yıl za. ri'ım'a çeşitli şekil ve s ımdlcr lc (Î50î5,7) milyon lira sosyal 

diyelere çeşitli namlar la 284,:) milyon lira vered, a; sim ve îu-ırç ödemiştir'. 
Yukarıda. açıklanan katkılara, mukabil 17 yıl zarfımda, Rıhtım R<\smi olarak (1.12(5,8) milyon lira tahsil edil 
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Bu izahlardan da anlaşılacağı üzere, Denizcilik Bankası kurulduğu tarihten itibaren gecen 17 yi i. zarfında mill 
bulunulmuştur. 

Burada, yabancı sularda bayrak gösterme, millî prestij, döviz tasarrufu ve döviz sağlanması, memlekete turist ce 
rekli hesapbu- nazarı itibara alınmamıştır. Bunlar da hesaba katıldığı tatkdirdc bakanın memleket ekonomisi bakımım 
çünysenım'yeeek bir seviyede olduğu görülür. 

c) Borçlar : 
Bankanın belli başlı borçları hakkımda aşağıda bilgi verilmiştir. 
1. İç borçlar : 
1969 Eylül sonu itibariyle iç borçların belli başlıları aşağıda gösterilmiştir. 
Devlet Yatınım Bankasına Tl. 865 566 602 57 
T. C. Merkez Bankasına Tl. 8 931 605 45 

Kam'Myo pirim hesabı 2 931 605 45 
(Teini satıuatma fonu kredisi 6 000 000 

Maliye Bakanlığına Tl. 74 424 527 95 
Petrol Ofisi (Müterakim borç) Tl. 22 428 75-6 03 
T. C, Emekli Sandığına Tl. 16 254 965 29 
Banka kredileri (İş Bankası) Tl. 12 951 810 38 

Ydkûn Tl. 1 000 558 267 62 

Devlet Yatırım Bankasına olan borçlardan (668,4) milyon lirası resülmıa! ve (197,2) milyon lirası ise faizdir. Adı g 
ayyen itfa plânlarına bağlanimıştır. 

Banlka, Devlet Yatınım Bankasına olan borçların vâde tarihlerinde Ödemeye büyük bir itina göstenmiştir. 1969 yıl 
let Yatırı/m Bankasına ödenen borç taksitlerinin toplaatu (127,8) -milyon liraya baliğ olmuştur. Yıl sonuna kadar bu 
ulaşması gerekmektedir. 

Yukarda söz konusu edilen diğer borçların ödenmesine itfa plânları ve muayyen esaslar dâhilinde devam edilme 

2. Dış borçlar : 
Bankanın dış borçlarının 1969 Eylül sonu itibariyle bakiyesi (46 504 024,73) liradır. Bunun (46 018 272,86) lir 

konsolidasyona tabi olup her yıl T. C. Merkez Bankasınca bildirilen miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Finansman imk 
yılında bu ödemelerde aksamalar olduğu anlaşıl .nsiır. İleri kalan (485 75.1,87) lirası, itfa plânları gereğince vâdelerin 
yılında Kasım sonu itibariyle (12 685 034) lira dış borç ödenmiştir. 
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f) Alacaklar : 
Bankanın nonmal ve cari muamelelerden doğan alacakları dışındaki belli başlıca alacakları aşağıda 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. dan alacakları Tl. 116 606 919 92 
İstanbul Belediyesinden Tl. 19 001 508 28 
691 sayılı Kanunla tahkim edilen alacakları Tl. 33 906 912 78 
Askerî hizmetler sebebiyle Millî Savunma Bakanlığından alacakları Tl. 5 586 405 91 
Bayındırlık. Bakanlığından alacakları Tl. 13 285 635 17 
Karayolları Genel Müdürlüğünden alacakları Tl. 0 360 000 

Yekûn 197 747 382 01 

Banka, senmayeısinin % 51 ine dâhil bulunduğu D. B. Deniz nakliyatı Türk Anonim Şirketinden çeş 
ğı (116,'6) milyon lira alacaklı bulunmaktadır. Bu alacağın (43,3) milyon lirası obligasyon şeklinde olup m 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. nin Denizcilik Bankasına olan. vâdesi geçmiş (58) milyon lira 'borcun 
kaya ödenmesi hususunun Maliye Bakanlığınca bir formüle bağlandığı ve 1969 Kasım sonuna kadar (13 
duğu öğrenilmiştir, 

İstanbul Belediyesi, bankaya 19 001 508,28 lira borçlu bulunmaktadır. Adı geçen belediye ile banka 
ce 1966 yılında (21 437 939,77) lira olarak teşekkül eden bu borcun 1968 yılından itibaren yılda ikişer 
larca kabul 'edilmiştir. 1968 yılı talksidi tamam olarak tahsil edilen bu alacaktan 8.12.1969 tarihi itiba 
liradır. 

Bankanın, bakiye alacağının ise itfa planı dâhilinde tahsiline gayret gösterildiği anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan, İstanbul ve İzmir belediyelerinin çeşitli istimlftk bedelleri ve sair suretlerle teşekkül 

kim edildiği malûmdur. (33 906 912,78) lira olan işbu alacağımıza karşı her hangi bir tahvilât yapılması 
% 5 faizle ve 20 yılda eşit taksitlerle ödenmesi, 69i sayılı Kanunun icabı bulanmaktadır. 

g) Finansman durumu : 
440 sayılı Kanun gereğince tanzim ve Maliye Bakanlığına gönderilen 1970 yılı finansman pı-ogı-üunum 

(185,1) milyon lirası da yatırım harcamaları karşılığı olmak üzere cem'an (517,1) milyon liralık acık ile k 
V — İştirakler : 
Bankanın, çeşitli müesseselere (57 557 500) lira ile iştiraki vardır. Bu iştirakler meyanında, Hasın İl 

Bankalar Kurulu kararı gereğince, 1966 yılından itibaren 4 yılda tasfiyesine başlanmıştır. Turist Seyaha 
tasfiyesi, 440 sayılı Kanunun 5 nci maddesine istinaden .Bakanlar Kurulunun 5/10635 sayılı kaı arla,ı ly 
edilmiştir. Bankanın iştigal mevzuu dışında bulunan Gima T. A. Ş. ile Türkiye Turizm Bankası Anon 
lehine tasfiyesinin lüzumuna bu vesile ile işaret etmek isteriz. 
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VI — Bütçe konusu : 
1969 yılının 6 aylık fiilî ve G aylık tahmini neticelerine göre, Bankanın mezkûr yıl bilançosunun (122,0) milyon liva 

edildiği anlaşılmıştır. 
29 . 4 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 854 No. lı Deniz İş Kanununun, Hafta Tatili ve Bayram ücretleri ödemeleri 

nin % 50 zamlı olarak ödenmesinden mütevellit, tahmil ettiği yıllık 30 milyon liralık malî külfete ilâveten her iki yı 
19 aded sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yüklediği nakdi ödemeler 1101 sayılı Kanunla T. O. Emekli San 
% 6 dan % 14 e çıkarılması ve nihayet gerek Rıhtım Resmi, gerek büyük faaliyet kollarından beklenen geliri sağlan 
başlı sebepler, Banka zararının yükselmesinden âmil olmaktadır. 

1970 yılı bütçesine gelince : 
Bankanın 1970 yılı iş programlarına göre, cari haveamaları yekûnunun (1 034 808 100) lira ve yatırım harcamala 

olacağı ve sağlıyacağı yıllık gelirin ise (918 632 600) Kra elacağı tahmin ve tesbit edilmiştir. Buna göre, muhammen n 
dır. 

1970 yılı için; 
Giderler umumi yekûnu 1 034 808 100 
Gelirler umumi yekûnu 918 632 600 

' Netice (Zarar) — 116 175 500 

Banka, zararının en büyük kısmı Denizyolları İşletmesinden gelmektedir. 
Bu İsletmenin zarar sebepleri çeşitli nedenlere dayanmaktadır. 
Türlü sebeplerle filodan çıkarılan gemilerin yerlerine yenilerinin ikâme edilmemesi ve elde mevcut filo ile, Kab 

mükellefiyetinin idame ettirilmesi mecburiyeti karşısında dış hatlarda sefer yapan gemilerden bir kısmının iç hatlara 
tan iç hatlarda karayollarının geniş ölçüdeki rekabetine ve dış hatlarda da siyasi ve iktisadi hâdiselerin etkisine m 
hasılat kaybına sebebiyet verdiği gibi gemi adamlarına yapılan nakdî ödemeler de masraf artırıcı bir unsur olarak tezhür 

Bugünkü şartlar muvacehesinde, kâra geçmesi ve hattâ masraf ve hasılatının başa baş gelmesi söz konusu olmıyae 
frenleyici, hasılatım artırıcı bâzı tedbirler üzerinde durulmaktadır. 

İşletmenin elinde mevcut filonun, modern işletmecilik esaslarına uygun gemilerle takviyesine, Kalkınma Plânı çerç 
betin.de tevessül edilmiş bulunulmaktadır. 

Bugünün ıılaşlirma şartlarına uygun düşmiyen gemilerden İzmir, Ege ve Marmara yolcu - yük gemilerinin yolcu ka 
forlu bir hale getirmek üzere, tadili işleri de plânlanmış ve Marmara gemisinin tadili işine, Haliç tersanesinde başlanm 

Bankanın, zararlı durumdan kurtarılabilmesi için; 
a) Personel masraflarında tasarrufu sağlıya ?,ak tedbirlerin biran evvel alınması, ihtiyaçtan fazla personelin, uyg 

azaltılması, 

http://betin.de
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b) Her yıl devamlı zarar eden Yalova Kaplıcaları İşletmesinin, Bankadan alınarak, faaliyet konusu 
mesi, 

e) Toplu iş sözleşmeleri yapılırken, üretkenlik faktörünün önemle göz önünde bulundurulması, 
d) Gelir artırıcı tedbirler meyanmda, ücret tariflerinin süratle gözden geçirilerek gerekli ayarlamaları 

kan verilmez ise, âmme hizmeti gören iş kollarında bu farkın, görev yardımı olarak Hazinece Ban kaya öd 
e) Banka sermayesinin ihtiyaç seviyesine çıkarılarak, her yıl bir ölçü içinde Bankaya ödeme yapılma 
Gibi tedbirlerin biran evvel alınması gerekli görülmektedir. 
Plân çalışmaları : 
A) 1970 yılı yatırım programının anahatlariyle takdimi : 
Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülerek kesinleşmesine rağmen henüz resmen yayınlanmamış buluna 

İmalât sanayii sektöründe 1 000 000 
Taşıt onarımı ve imalât sanayii sektöründe 69 000 000 
Ulaştırma (Denizyolu) sektöründe . 45 000 000 
Turizm sektörümde 20 057 000 
Sağlık sektöründe 50 000 

Olmak üzere cem'an 135 107 000 
liralık yatırım öngörülmüştür. 

Bunun (123 362 000) liralık kısmı devanı öden işler için 1970 yılında yapılacak harcama olup, program 
(10 050 000) liralık kısmı yeni işlere % 1 lik. (1 695 000) liralık kısmı da idame yatırımlarına tahsis e 

Buna göre program şu şekilde tertiplenmektedir. 
Devanı eden Yeni İdame 
ya t ı r ımlar ya t ın ı ıı hır y a l ı n m 1ar 

- Sekiöi'leı Bira Li iv i Lira 

İmalât sanayii 1 000 000 

Li iv i Lira 

Taşıt onarımı ve imal; İl smıavii 68 555 000 _... 145 000 
l TJ aştırın a d en izy < il 11 33 750 000 10 000 000 .1 250 000 
Turizm. 20 057 000 — — 
Sağlık 50 000 — 

123 362 000 .10 050 000 1 (J95 000 
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Görüldüğü üzere programda ağırlık merkezini devam eden işler teşkil etmekte, yeni işlerle idame yatırımlarına 
Programda yer alan belli başlı projeleri şu şekilde sıralıya biliriz. (000 ilâvesiyle) 

Devam eden projeler : 

Sektör ve proje adı 

İmalât sanayii sektöründe 
Motor fabrikası 
Taşıt onarımı ve imalât sanayii sektöründe 
(Jamialtı Tersanesinin tevsii 
Haliç Tersanesi rıhtımlarının İslahı 
Pendik Tersanesi 
Ulaştırma (•Denizyolu) sektöründe 
Ç. Kale - Eceabat hattı için 1 aded araba Yp. 
Ş. Hatları İşletmesi için 1 aded Araba Vp. İtiş. 
Kıyı emniyeti tesisleri (Fener, sis düdüğü v. s.) 
'Marmara tipi geminin tadili 
Şehir hatları işletmesi için 2 aded araba vapuru 
Turizm sektöründe 
Feribot inşası (Truvanm eşi) 

1970 yıl 1 Proje 
harcama! il toplamı 

1 000 104 000 

4 825 59 564 
••> 
o 
200 16 300 

60 000 265 652 

4 200 13 000 
4 611 13 000 
l 715 5 568 
2 454 7 000 
18 500 28 000 

20 057 49 000 

Program yılında gerçekleştirilmesine başlanılacak projeler 

Taşıt onarımı ve imalât sanayiinde 
Tersanelerin zaruri idame yatırımları 
Ulaştırma (Denizyolu) sektöründe 
Ş. Hatları için 3 aded motorlu yolcu gemisi 
İst. Lim. İşi. için 4 aded klavuz motoru 
Türkiye - Kıbrıs arası için Feribot alınması 

445 445 

4 500 36 500 
500 3 200 

5 000 
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B) 1969 yılı yatırım programının uygulamasına ait bilgiler 
a) Program ve uygulama genel durumu : 
Bankanın (81 700 000) lira tutarındaki 1969 yılı yatırım programı ve muhtemel yıllık uygulama sonu 

10 aylık 2 aylık 
i iilî ta hinini Te »pla 

Sektörler programı Program H a re m. 11 arem. H are 

Makina İmalât Saııy. 2 500 21 
Taşıt onarımı ve imalât sanayii 24 300 20 473 5 895 26 
Ulaştırma (Dnzyolo) 35 350 26 098 2 823 28 
Turizm. 19 150 6 527 5 773 12 
Sağlık 400 216 184 

81 700 53 335 14 675 68 

b) Uygulama oranını düşüren sebepler : 
I - Döviz temini : 

Bankanın, genellikle, dış alımla ilgili olan yatırımları için lüzumlu dövizin zamanında tahsis edilemem 
harcamaların yapılamamasına, bu ise; 

Yatırımların : 
1. Ertelenmesine, 
2. Piyasada meydana gelen konjonktür dalgalanmaları ve işçilik ücret artışlarından dolayı maliyetlerin 
3. ıDöviz tahsisi için yılın son ayma kadar beklenilmesi ve bu nedenle, ertelenen yatırını için takibed 

memiş olunmasından doğan finansman güçlüğüne, sebebiyet vermektedir. 

II - Yerli imâl belgesi temini : 
1. Döviz teinini için yerli imâl belgesi çıkarılmasındaki formalite güçlükleri, yatırımların zamanında 
2. Bir alım ile ilgili olarak program yılı içinde temin olunan belge, aynı yıl için bir başka projedeki a 

memekte, bunun için de tekrar Sanayi Bakanlığı veya Gemi Koordinasyon Kuruluna gidilmektedir. 
3. Aynı şekilde bir kota için temin edilmiş belge o kotadan temin edilemediği takdirde takibeden k 

den muameleye tevessül olunmaktadır. 
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III - Finansman : 
Banka, işletme açığı vermekte ve yatırımları için az kaynağa sahip bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, yatırımlarını Devlet Yatırım Bankasından temin edilen yüksek faizli (% 8) kredilerle gerçekleştirme 
IV - Ertelenen veya sarfınazar edilen projeler : 
Uygulama yılında ortaya çıkan; 
1. Arsa temininde karşılaşılan güçlükler, 
2. Program yılı tahsisatına göre iç veya dış piyasada evsafa uygun makimi - krens v.s. nin temin edilemeyişi. 
0. Ve diğer bazı hususlar, 
Dolayı siyle üç aded projenin ertelenmesi veya sarfınazar edilmesi zaruretinde kalınması. 
V - Yurt içinde temini mümkün olan bâzı yatırını malzemesinin imalât safhasının beklenilmesi, (Ereğli Demir - Çel 

Kurumu gibi müesseselere yapılan siparişler) 

C) Tamamlanan projeler : 
1. Taşıt onarımı imalât sanayi sektörü : 
1. Tersane atölyelerinde mevcut fakat eski, verimsiz ve demode âlet, tezgâh ve bilumum atelye faaliyetleri ile i 

çıkarılanların ve 'kırılanların yerlerine yenilerinin alınması maksadiyle bankanın 1969 yılı programıma dâhil, taşıt o 
töründe yer allan; 

— Haliç Tersanesinin, 68.C.24.0040.29.T.085.34 No. lı âlet ve demirbaş projesi, 
— İstinye Tersanesinin 68.C.24.0060.29.T.1)85.o4 No. lı atelye âlet ve demirbaş projesi, 
—• Camialtı Tersanesinin 65.C.0011.29.T.085.34 No.lı muhtelif atelye âlet ve demirbaşları projesi, 

aylık kontenjanlar dâhilinde harcama yapılmak suretiyle tahakkuk ettirilmiş. 
— İstin .ye Tersanesinin 68.C.24.005İ.29.T.085.34 No.lı malana ve inşaiye atelyelerinin tadili ve ilâve inşaat proje 

at işleri ikmal edilmiş, 
— Hasköy Tersanesinin 69.L.24.0010>.T.085.34 No.lı tilektrik tesisatı takviyesi projesi gerçekleştirilmiş bulunmakta 
Ayrıca; 
— 2 nci 5 Yıllık Programda yer alan 68.C.24.0050.29.T.085.34. No.lı atelye tezgâhları için 1968 yılında siparişe ba 

.sipariş bedelli eri 1969 yılında transfer edilmek üzere Merkez Bankasına yatırılmış, transferleri yapılan motor anay 
taşlama '.motoru ve subap yuva taşlam motora Gümrüğe gelmiş bulunmalktaldır. Projenin 1969 yılma ait kısmı bu şe'ki 
miştir. 

— Hasköy Tersanesine ait 68.C.24.0020.29.T.085.34. No.lı muhtelit makina âlet ve demirbaşlar projesi 'dâhilinde b 
hı ile torna tezgâhının da 1969 yılında mütebaki bedelleri Merkez Bankasına yatırılmak suretiyle proje nakden tah 
tadır. 
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2. Yetersiz durumdaki deniz tiear'et filomuzun, memleketimizde inşa edilecek 10-15 000 DWT. hık 
rıca yılda 8 000 ton sac işleyebilecek hale getirmek maksadiyle 1965 yılından itibaren Camialtı Tersan 
nın yatırını programında bu proje için 49 100 milyon lira tahsisat derpiş edilmiştir'. 

Tersanenin tevsii için; 
1966 yılında 8 026 295,38 
1967 yılında 18 848 031,12 
196? yılında 17 716 559,53 

Toplam 44 590 886,03 Tl. 

harcamanla bulunulmuş, 1969 yılı programında devam etımekte olan proje için 2 300 000 liralık bir öden'e 
çıkan ve zaruri görülen tersane ihtiyarları ile, gecikmelerden mütevellit inşaat işlerine, tezgah, makimi 
'bir revizyonu zorunlu kılmış ve 6/10999 sayılı 1969 yılı program Ikararnamesinin 10 ncu ve 19 nen mad 
Teşkilâtının muvafakatları ile 1969 yılı ödeneği 10 148 000 liraya çıkartılmıştır. 

1968 ve evvelki yıllarda yapıları t.opıla;in 44 590 886,03 liraya., 1969 yılı Kasım sonuna kadar yapılan 
'hare alması, 

44 590 886,03 
9 653 825,— 

54 244 711,03 liraya baliğ olmuştur 

CamiaTtı Tertsısanesinin tevsii projesi; ihale işleri, makin a ve tezgâhlar, emanet yoluyla yaptırılan işler 
mektedir. İler holümde tahakkuk ettirilen ve hizmete konan tesisler şunlardır : 

a) İhale işleri : 
E/Tesis 8 Açık Çelik İnşaat sahası betonları ması. 
20 Teçhiz sahası b'etonianması, 
E2 Yol, saha, kanal ve kanalizasyon işleri. 

müştere'k bir ihale mevzuu olan işler 789 989,78 Tl. ya ihale edilmiş oilup, saha bctonlanıa işleri ve bütün 
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E/Tesis 10 İnşaiye Atölyesi 
11 Prefabrikasyon Atelyesi 
12 Endazehane 
İH Demirhane ateİyelerinin kolonları dikilmiş, çatı makasları monte edilmiş, bağlantıları tamamlanm 

müştür. 
E/Tesis 19 Müdüriyet idare 'binası inşaatı tamamlanmış bina hizmete konulmuştur. 
E/Tesis 33 - 34 M-alzeme ambarları inşaatı ikmal edilmiştir. 
E/Tesis 38/4L İşçi soyunma, yemekhane binası ile merkezî teshin santrali tamamlanmış ve hizmete alınmıştı 
E/Tesis E I Merkezî teshin tesisatı birinci kısım işleri tamamlanmış olup» ikinei kısım ihale evrakları hazırlanm 
b) Emanet isleri : 
E/Tesis 18 Boru Atelyesi 

24 Makina Kontrol ve Bakım Atölyesi 
25 Makina Malzeme Koltuk Ambarı 
26 Elektrik Atelyesi 

2G No. lu atelye ikmal edilmiş ve elektrik servisi atelyede faaliyete geçmiştir. 18, 24 ve 25 No. lu atelye inşaat 
eak şekilde ayarlanmıştır ve önemli bir gelişme kaydedilmiştir. 

E/Tesis E 2 Yol, saha, kanal, kanalizasyon 
» E 3 Ana elektrik şebekesi tersane ihtiyaçlarına ^İVi'c devam etmektedir. 

E/Tesis 23 Makina, motor atölyesi inşaatı ikmal iedilmiştir. 
c) Tezgâh ve kreynler : 
—• Üç merdaneli silindir, dik torna, azdırma, freze tezgâhı, 250 kiloluk şahmerdan, 750 kiloluk şahmerdan Cam 
— Elektrikli tav iirını, kenet tezgâhının şevki beklenmekte, 
— Üç merdaneli silindir, röntgen cihazlarının bir kısmı gümrüktedir. 
— Plenç tezgâhı, giyotin makas tezgâhı, hidrolik boy tezgâh, hidrolik gemi presi, caka tezgâhı ve 15 tonluk kr 

transfer edilmiş 'olup mütebaki % 75 bedelleri 1969 yılımla transfer edilmek üzere Merkez Bankasına yatırılmıştır. 
II - Deniz ulaştırması sektöründe tamamlanan projeler : 
— Trabzon İşletmesine ait 68.E.03.0660.29.T.085.28. No. h 19'68 yılından müdevver 1 aded traktör, 1 aded römork 
69.E.03.0070.29.T.085.61 No. lı envanter alet ve demirbaş projesi.' 
— Kıyı Emniyet İşletmesine ait 69.E.03.0130.29.T.085.35 No. h Kakolaburnu ziyalı şamandıra projesi, 69.E.03.01 

lisiye manevra sandalı projesi, (2 aded manevra, sandalı Camialtı Yorsanesinde ikmal edilmiş ve işletmeye alınmıştı 
— İzmir İşletmesine ait; 
69.E.03.0250.29.T.085.35 No. lı atelye alet ve demirbaşları ile, 
69.E.03.0260.29.T.085.35 No. lı gemi envanterleri projeleri, 
— Liman Lokantasının alet ve demirbaş projesi 1969 yılı program tahsisatları dâhilinde realize edilmişlerdir. 
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d) Kısmen uygulanan projeler : 
Yukar ıda açıklandığı üzere zamanında döviz temin edilcmem'esi. veya yur t içinden teinini mümkün olan 

lenilmedi, inşaat ile ilgili olan proje ler in ; arsa teinini, mülkiyeti , inşaat du rumu veya inşaat ruhsa t ı alınm 
de sonradan, zuhur eden buna benzer engelleyici sebeplerin. yanış ım, gelecek yıllara si ray etli bulunan proj 
yı l ında ikmali öngörülen, kısımlariyle bağındı bulunmalar ı 'muvacehesinde, bfr/j projeler kısmen uygulanab 

Aşağıda- kısmen veya, bu yıla ait bülümieri uygulanabi len projeler hakkında sektörler i t ibariylek. 'sa, hil 

I - Taşı t onarımı ve imalâ t sanayii sek törü : 
68.C.23.004İ.29.T.085.34 No. Iı Haliç Tersanesi rıhtımlarının ıslahı ve malzeme ambar ı V3 i<^i soyunma ve 
19(58 yılından, sirayett i bulunan Haliç Tersanesi r ıh t ımlar ın ın ıslahı ile malzeme ambarı ve işçi soyunma v 

gramında te'k. proje olarak, yer almıştır . 
— Tersanenin makimi atölyesi önündeki 2 No. Iı rılıtım ile Kasımpaşa* ta raf ındaki 3 No. Iı rıh t vm ikmal 

t ım (1 995 890) Tl. bedelle E N - K A Kol.. Şt. ihale edilmiş olup işlene -devam edilmektedir . 1;") ton luk rıhtım 
t ransfer i yıl sununa lan lar sağlanmak üzere Merkez Bankasına yatır ı lmışt ır . .Kreync ait raylar ve bir kısım 

—- M'alzenıe ambarı ile işçi soyunma ve yıkanma. yeri projesi ile ilgili inşaat işleri tamamlanmış t ı r . Sıhhi 
itfaiye garajı , ambar giriş kapıları, ve diğer işbu- ikmal edilmektedir . 

G9.Ö.23.0G30.29.T.G85.34 No. Iı Pend ik Torsaııe^i : 
Ticaret. Fi lomuzun gereken seviyeye ulaştırılma-a a.maaiyle, 2 nci Be- Yıllık îMân döneminde, Pendik -

görülen tersane konusunda, 19157 ve 19(58 yıllarında, yapılan ünçabş'ava Lavdan. s<*nra, 19(59 yılı p rog 
hil edilen (İ9.(A24.0030.29.T.085.34 No. !ı r e m b k Tersanesi projesi için 19(57 yılından intikal eden (-'-•!• İ l i 
l iralık harcamanın da inzimamı ile 19(58 yılı sonuna, kada r ecm'aıı (883 185) liralık harcama ger(;ek:leştirilm 

ilkini 19'B9 sonu itibariyle, s )ndaj masrafları , (d^KÜI^a öd'oumı proje bedeli i, 2, 3 No. Iı i s t ihkak rapor 
ve mendirek, inşaatı çekirdek dolgusu için m üt a-hh.lt firmaya top/lam olarak ((5 894 270,79) lira ödenmiş v 
% (57 olacaktır . 

1. Saba tesviyesi işleri tamamlanmışt ı r . 
2. K a y a haf r iya t ın ın % 95 i taımamtanmıştır. 
3. 678 m. uzunluğundaki Kuzey - Bat ı mendireğinin çekirdek dolgusu yapılmış, 10 . 10 . 19G9 tar ih i 

miştir . 
4. Mendireğin anroşman tabakas ın ın taımaımlanmasına, çalışı lmakta olup, kromman betonu için malzeme 
5. Yar ım havuz t ipi kızak inşaattı için ihale dosyası, haz ı r lanmaktadı r . 
(5. Modern geımi inşaat ı teknolojisini izlemek üzere 1 nei. g rup olarak Polonya 'ya 44 eleman gönderilmiş 

http://a-hh.lt
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II - Deniz ulaştırması sektörü : 
68. E. 03. 0250. 29. T. 085. 34 No. İn 
istanbul Liman işlenmesinin yükleme - boşaltma ve istifleme, Ambarlama hizmetleri için lüzumlu teçhizat : 
1J Kara ve deniz vasıtalarının envanterleri ihtiyaç sırasına göre temin edilmektedir. 
2. İstif makinaları için 37 aded branda örtüsü diktirilmiş 15 aded alkü temin edilmiştir. 
3. Yük]eme - boşaltma teçhizatı olarak atel yel ende muhtelif imalâtta bulunulmuştur. 
4. 1968 yılında siparişe bağlanan 4 aded istif makinasının mütebaki bedeli Merkez Bankasına transfer edilmek 

68. E. 03. 0260. 29. T. 085. 00, 
istanbul ve Çanakkale Boğazı, İzmit Körfezi ve izmir Limanları telekominikasyon tesisleri ile açık deniz römo 

darla teçMzi : 
Japonya, İngiltere, İsviçre ve İtalya finmalarma 1968 yılında siparişe bağlanan muhtelif cihazlar için mezk 

karşılığı döviz transfer edilmiştir. 
Balkiye (506 246) Tl. 1969 yılında Merkez Bankasına yatırılmış olup, el'an transfer sırası beklemektedir. 
'Gemiye ait makina malzeme ve teçhizatın sipariş durumu inşa edilmekte olan diğer araba vapuriariyle aşağıda 
a) Navigasyon aletleri için Ulaştırma Bakanlığından döviz tahsisi bdklenilnrelktedir. 
b) Telsiz telefonlar için döviz talebinde bulunulmuştur. 
e) Vardiye saatleri sipariş edilmiştir. 
d) Bir kısım saç ve profil temin edilmiş diğer bir kısmı gümrüğe gelmiştir. 
•e) 2 gemilik çapa ve zincir gümrükten çekilmiştir. 
f) Elektrik motorları ve yol vericileri transfer sırası beklemektedir. 
g) Şaft, manşon, kablo, boısa Makina Kimya Kurumuna sipariş edilmiştir. 
h) 22 aded nihayetsiz dişlinin imalâtı tamamlanmıştır. 
i) Anamaikinalar 10 aded inşa halindeki araba vapurları ile römorkörler için $ (766 500) karşılığı (6 959 820) 

Bankasına yatırılmış olup, 1969 yılı ilk aylarında transferi yapılmıştır. Mütebaiki % 75 i Ağustos 1969 ayında yat 
tır. Beher araba vapuruna düşen (2 anamakina için) (1 043 972) Tl. dır. 

69. E. 03. 0050. 29. T. 085. 34 No. lu, 
İki aded motorlu araba vapuru (ŞeiMrhatları için) : 
1. Camialtı Tersanesinde inşa edilmekte olan Topkapı araba vapurunun karinesi tamaımılauaniş, yan çıkmaların 

baş ve kıç çıkmalar yerlerine takılmaktadır. Kapak ve dümen yelpazelerinin imaline başlanmıştır. Fizikî duruım 
2. Haliç Tersanesinde inşa edilmekte olan Kınalıada araba vapurunun omurgası koıumuştur. Atelyelende parç 

döşekler omurga üzerinde monte edilmektedir. Fizikî durum % 15 dir. 
a) Her iki aralba vapurunun makina, malzeme ve teçhizatının sipariş durumu diğer araba vapurları ile bir 
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b) İki aded motorlu aralba vapuru projemizin, inşaatlarında, meydana gelen hızlı gelişme durumu, he 
iş kapasitesi nazara alınarak, mümkün görülen gelişım'eyi devam ettirlmek malksadiyle; (7 000 000) Tl. tutar 
liraya çıkarılması karar!aştırı'lmistir. Söz konusu Ç) 000 000) liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır. Sö 

750 000 Tl. sı işçilik 
î 000 00 Tl. sı malzeme 
1 250 000 Tl. sı diğer-masraf lar 
olarak harcanacaktır. 

III - Turizm sektörü : 
68.F.00.2130.29.TJ085.34 No. lu feribot inşası (Efes) : 
Truva feribotunun seferlerini 2 ııei gemi olarak idame ettirmek amacıyla ;4Ki yolcu ve 100 vasıta kapa 

sanelerinde inşa edilineik üzere 1968 yılında programa alınmıştır. 
—• 1968 yılında malzeme ihzaratı, hazırlık işleri, aranjman ve buna mümasil tekn.uk hazırlık yapılmış 

ne inşa-atına devam edilmiştir. Ana ve yardımcı makimi resimleri Stork (lloll) firmajsıııea yapılmış olup 
ın a kta'Jır. 

— Ana ve yardımcı makinalar için 1968 yılında transfer edilen % 25 sipariş bedeline ilâveten müteb 
Merkez .Bankasına transfer edilmek üzere yatırılmıştır. 

— Duş ve tuvalet tesisleri iç payasada siparişe bağlanmıştır. 
—- 1968 yılında (4 193 150,18) lira harcama ija.liakk.uk etmiş 1969 yılı .10 ki m ayı sonuna kadar proje içi 

muştur. Yıl sonuna 'kadar anamakina bedelleri de dâhil edilmek suretiyle (12 800 000) Tl. tahakkuk etti 

69.FO0.1450.T.085.34 No. lu muhtelif alet ve demirbaşlar : 
Yalova Kaplıcaları İşletmesi ihtiyacı olarak programa •dâhil edilen proje aylık kontenjanlar dâhilinde 

kadar % 100 bir gerçekleşme beklenmektedir. 

IV - Sağlık sektörü : 
iSe'ktürde yer alan tek proje .Banka hastanesinin tıbbi alet ve demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere p 
69.1.00.1700.29.T.085.;34 No. lu projedir. 
— Hastane için lüzumlu tıbbi alet ve demirbaşlar aylık kontenjanlar dâhilinde ve ihtiyaca göre tahakk 
— 1968 yılında, 'Siemens AG (Alman) firmasına sipariş edilmiş bulunan 2 aded röntgen cihazından, s'e 

sabit röntgen cihadının da şevki beklenmektedir. 

e) Uygulanamayan projeler : 
'Bankanın 1969 yılı yatırım pro'graımında uygulana mıyan .'J aded proje bulunmaktadır. 
1. İstanlbül Liman İşletmesine aidolan ve .1938 yılından sirayetti bulunan '68.K03.0270.29.T.085..İ7 No. 

proje dâhilinde Seddüllbahirde yapılacak klavuzlük binası için bütün çalı şimal ara rağmen arsa temin edile 

http://tekn.uk
http://ija.liakk.uk
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gördüğü zarurete binaen Harenizde yapılacak klaıvuz.luk binası için. (250 000) lira tahsis edilmiş 'inşaat (228 706,20 
fakat henüz rulhsat alınamamıştır. 

Proje 1970 yılına da sirayetü olup tahakkukuna gelecek yıllarda çalışılacaktır. 
2. Trabzon İşi etlmesine ait, 68.E.03.0670.29.T.085.28 No. lu elektrikli vinç pnoj'esi; 1969 yılı başından, itibaren işle 

afded 3 teıılu'k elektrikli vincin temin edilmesine çalışılmışla da mevcut tahsisatı dâhilinde böyle 'bir imkân bulunam 
mıştır. 

3. İzmir işletmesine ait, 69.E.03.0240.29.T.085.35 No. lı 1 aued Mobil Kreyn. 
'Sanayi Bakanlığından yerli imal durumu ve yatırımlara uyguıdük belgesi talebedilmiş fakat henüz alınamamış 

de bulunulamamış ve proje 1969 yılında uygulanamamıştır. 

C) Tedbirler : 
Banka, programlarda öngörülen tedbirler üzerimde hassasiyetle durmakta ve ıbunlaruı gerçekleşmesi için gereken 
1970 yılı programı icra plânında 2 si (347 372) doğruldan. doğruya, 12 si İktisadi Devlet Kuruluşu o'larak mütalâa 

cı kuruluş olarak, baıılkayı ilgilendiren 20 tedbir mevcudolup, bunlardan, uygulaması doğrudan doğruya bankaya 
372 sayılı tc'dlbiirlerle ilgili çalışmalar tamamlanarak hazırlanan raporlar ilgili kuruluşlara Banka tarafından sunul 

Diğer 18 tedbir gerek işletmeci, gerekse yatı timci kuruluşlara, işletmecilik ve sevk ve idare kbnuları ile yatırım 
hiyetinde olup, Banka bunlara riayet etmek gayretindedir. 

Gsçan yılki Bütçe Karana Komisyonunda sayın milletvekilleri ve senatörlerin Denizcilik Bankası 'hakkındaki ten 
olarak aşağıdaki 'şekilde ıgnıplanmış'tır : 

1. Deniz Ticaret filosunun, yaşlı olduğu, genç sayılan gemilerin de yaslanmış bulunduğu, rakiplerimizin konfor 
memiz için modern evsafı haiz birkaç yeni gemi alınması, 

2. Bankanın hukukî hüviyetinin kesin olarak tespit edilmesi, 
3. D. B. Deniz nakliyatı T. A. Ş. nin banka ile birleştirilmesi konusu, 
4. Yalova kaplıcalarının işletilmesi konusu, 
5. Acentelik işlerinin düzene sokulması, hayı'a acentesinin borcunun 5,1 milyon lira okluğu lu; acentenin gönd 

mediği, 
6. 'Gemilerdeki kumanya meselelerinde1 haklı \ eya haksız dedikodular okluğu, kumanyanın Türkiye'den temini 

Alınan tedbirler : 
1. Bankanın elindeki yaşlı ve rantabilitelerini kaybetmiş, fazla giderli ve az süratli gemiler peyderpey filodan 

daha emniyetli ve süratli seferler yapabilmek ün1 re mevcut filo revizyondan geçirilmek suretiyle gerekli tadil v 
Adana, İstanbul, Bandırma Uludağ ve Trabzon gemileriyle bâzı şehir hattı gemileri ve Baş; rı Tankeri, muhte 

lara satılmış bulunmaktadır. 
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İskenderun ve Samsun gemileriyle Kadeş tipi üç geminin esaslı büyük tamir ve tadilleri yapılmıştır. 
ıDiğer taraftan eldeki bâzı gemilerin yolcu kapasitelerini artırmak ve daha konforlu bir hale getirm 

ilk olarak Marmara isimli geminin banka tersanelerinde tadiline program gereğince 1968 yılından itiba 
edilmeısi öngörülen bu tadilât neticesinde, gemide erkondeyşin ve diğer konfor sağlanacağı gibi yolcu k 

Adriyatik hattına, Fransa'da inşa ettirilen en son konfora haiz Truva isimli Feribot 16 . 8 . 1966 tarih 
dik arasında sefer yapmak üzere faaliyete geçirilmiş ve bu suretle arabalı turistlerin memleketimize gel 

•Bu feribotun bir eşinin, banka tersanelerinde inşasına program gereğince 1969 yılında başlanılmıştır. 
'Gemi kurtarma işletmesi, 960 groston ve 5 000 HP. lik modern bir kurtarma gemisi ile takviye edilmişti 
Bunlardan başka, Çanakkale - İmroz - Bozcaada hattında seferler yaptırılmak üzere özel tipte bir 

başlanmış ve İstanbul - Bandırma arasında çalışhıılmak üzere bir feribotun inşası, İkinci Beş 'Yıllık P 
2. Bankanın hukukî hüviyetinin kesin olarak belli edilmesi, 440 sayılı Kanuna göre yeni kuruluş kanu 

maktadır. 
3. D. B. Deniz nakliyatı T. A. §. nin eskiden olduğu gibi Denizcilik Bankası ile birleşmesi konusu, b 

4. Mülkiyeti Hazineye ve intifa hakkı SağLk ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait bulunan Yalova 
kiralandığı malûmdur. Kira mukavelesinin bitmesine daha 7,5 yıl vardır. Bununla beraber, adı geçen işletm 
kanın inisiyatifi dışındadır. 

5. İç ve dış acente hesaplarının tasfiye çalışmaları son safhaya gelmiştir. Hayfa acentası ile 1968 
miş ve bu pnotofeola bağlanmıştır. Borcun mühim bir kısmı, devalüasyon ve kur farklarından doğmakt 
na bağlanmış olup, tahsilata muntazaman devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, Cenova, Napoli, Venedik, Brindizi, Triyeste, Pire, Mısır ve Fransa acentaları :1e kesin 
tokollar imza edilmiştir. Dış acentalardan olan yüksek miktardaki alacaklarımız asgari bir hadde indiril 

İç acenteler d'e sıkı blir takip ve kontrol altında bulundurulmaktadır. 
6. Gemi iaşe maddelerinin temini hususunda işletme merkezinde yeni bir teşkilât faaliyete geçirilmiş 
Âni ve fevkalâde yolcu hareketlerli sebebiyle vâki ihtiyaçlar ile çabuk bozulabilir ve memleket içinden 

maddeleri hariç, bütün kumanya, memleketten teımin edilmektedir. 
Tarzında cevap verilmiştir. 

V - ^Teklif ve (temenniler : 
1) Denizcilik Bankasının faaliyet sahasında bulunan denizde yolcu ve yük nakliyatı önemli bir kamu 

tekel görevi Denizyolları İşletmesi, ş/elıir hatlarıve Van G<ölü İşletmeleri kollariyle yerine getiren Denizcil 
büyük zararlara mâruz bulunmaktadır. Denizcilik Bankasının senelerdir küçümsemiyecek derecelerde za 
Ve ilk çare cllarak da sermaye tezyüdinin .zorunluluğuna işaret olunmuştur. Bu tavsiye başlıca ve yeter 
men kaydetmek gerekir ki Denizyolları ve Şehir Hatları İşletmelerinin zararlarından kurtulmak Iherlhald'e 
metini ifadan vaz geçilemiyeceğine göre zarara tahammül zorunluluğunda bulunacaktır. Kamu hizmetini 
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iik Bankasına faizdi kredi vermek yerine Devlet Bütçesinden sübvansiyon gelir sağlanması gerekir. Belirli Kamu 
hususunda bu yolu derpiş, hizmet tevdi edilen kurumları içinde bulundukları bunalımda büyük bir ölçüde kurtar 

Talbiatiyle bu temennimiz tek ve asli bir tödvir olarak ortaya atılmamıştır. 
2) Denizcilik Bankasının hukukî statüsü ele alınır iken, bu sektöre bağlı bulunan İşletmelerin durumları da 

işıl etme teknik ve iktisadi fonksiyonları gıöz önün'ic bulundurularak, ayrı anonim şirketler halinde 'değeri emdirilere 
lik Bankası bir Holding haline getirülmelidir. 

Tersaneler, Limanlar, Denizyolları ve Şehir Hatları işletmelerinin ayrı ayrı ve Denizcilik Bankası holdingine ba 
haline getirilmeleri reorganizasyon çalışmalarında önemli bir tedbir olarak ele alınmaya uygun mülahaza edilmiştir 

3. Bugünkü durumun muhafazası süresinde ortaya konulacak her türlü tedbir ve tavsiye palyatif bir mahiyette 
kası kuruluş yılı olan 1952 itibariyle 17 nci hizmet dönemini bitirmiş 18 yaşma başlamıştır. Bu faaliyet süresinin 9 y 
8 yılında ise zarar kaydedilmiştir. Bankanın 1970 yılı bütçesi nazara alınır dse idrak ettiğim sene içersinde de (116 1 
gerekecektir. Denizcilik Bankasının âmme hizmetini iıfa yanında kaynak yaratmak ve iş sahası açma gücü inkâr edi 
sinde (1 200 000 000) Tl. lık yatırım yapılmış ise de (59 000 000) Tl. sı dış ve (881 100 000) Tl. sı iç, borç olmak ü 
bulunduğu anlaşılmaktadır. (1968 sonu itibariyle) 1969 Eylül ayı itibariyle yekûn borç (1 000 50O 267) Tl. olarak hes 

Bu borçlardan (197 200 000) Tl. sının Devlet Yatırım Bankasına faiz borcu olduğunu ve senede (35 000 000) Ifa 
kalındığını ayrıca kaydetmek gerekir. 

Şu kısa bilgiler Denizcilik Bankası konusunun süratle ele alınmasını ne derecelerde zorunlu bulunduğunu ortaya k 
4. Bankanın anaproblemi yanında, senelerdir tenkid edilen fakat bir türlü radikal tedbirlerle halli yoluna g 
A) Yalova Kaplıcaları İşletmesi : Bu işletmeye dâhil taşınamaz mal ve tesislerin mülkü Hazineye ve intifa hak 

Bakanlığına ait bulunmaktadır. 1952 yılında senelik (30 000) Tl. kira ile ve 25 sene için İşletme Denizcilik Bankas 
yıllardan beri olduğu gibi, bu işletme 1968 yılı bilançosunu (1 383 006) Tl. zararla kapatmıştır. Banka tarafından 
miştir ve daima müesseseye malî külfet yüklemektedir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca katma bütçeli olarak kuru 
Klimatizm Genel Müdürlüğüne Yalova Kaplıcalarının biran önce sağlanması temenniye şayan görülmüştür. 

B) Liman Lokanta İşletmesi : 
Bu işletme, vaktiyle gemilere yemek ve servis için personel eğitimi gayesiyle kurulmuş ise de ihmal ve toplu söz 

sebebiyle lokanta ve kafeterya işletmesi durumunda faaliyet göstermiştir. Her sene bilançosu (400 000) Tl. civarınd 
1968 yılı bilançosunda (383 806) Tl. lık bir zarar görülmektedir. Bu işletmedeki personelin tazminatları ödenerek lo 
işletilmesi her halde rantabl olacaktır. 

5. Personel durumu, asgari ücret ortalaması ve toplu sözleşmeler : 
Rapor metnindeki tabloda görüleceği gibi; 1969 Eylül sonu itibariyle büro, iskele personeli ve müstahdem, gemi a 

işçiler ve geçici personel olmak üzere Denizcilik Bankasında 18 795 kişi çalışmaktadır. 
Bu işyeri 19 sendikaya muhataptır. Aylık ve ücretlerin zamanında ödenmesi hususu dahi büyük güçlükler doğu 
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Asgari ücret ortalaması ayrı ayrı aşağıda açıklanmıştır. 

Asgari ücret ortalaması 

(1968 yılı sonu itibariyle) 

1. Memur, müstahdem, iskele gişe personeli ve gemi adamları 

2. İşçiler 

Şahıs hasma 
ayda düşen 

Tl. 

!. Ücretler 
2. Munzam ücretler 
3. Sosyal yardımlar 

Yekûn 

1. İş karşılığı ücretler 
2. Munzam ücretler 
3. Sosyal yardımlar 

Yekûn 

Asgari ücretler 

T.C. Emekli Sandığı ile ilgili olanlara 

Toplu iş sözleşmeleri ile verilen zam 

Kök. üc % 35 1. Dö. 2. Dö. 3. Dö. Toplam 

1 089 
626 
440 

2 155 

906 
304 
518 

1 728 

Memurlar 450 105 — 100 75 + 50 780 
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Denizcilik Bankası işyerlerinde topla sözleşme durumu ise aşağıda açıklanmıştır 
Toplu 

Sendikanın, adı 
Kapsadığı İşyeri 

1. Likat - İs (Liman ve Kara Tah. Tahl. İş. İstanbul, İzmir, Trabzon, Giresun işletmeleri 
Ser. Malzeme Müdürlüğü merkez 'mağazası işçileri 

denizyolları malzeme ve bilet ambarı işçileri 
2. Türk Büro İş Sendikası Malzeme Müdürlüğü, Genel Müdürlük merkez 

teşkilâtı ve bankacılık şubeleri 
3. Denizcilik Bankası T.A.O. Matbaa İşyeri 

Sendikası Malzeme Müdürlüğü 
4. İstanbul Dikim ve Giyim evi İşçi Sendi

kası Malzeme Müdürlüğü 
5. Türkiye Liman Dok. ve Haliç Tersanesi, Haliç Tersanesi, Caıniaitı tersanesi, Hasköy 

Camialtı Tersanesi, Gemi Sanayii Sendikası tersanesi, îstinye tersanesi, (İzmir) Al ab ey ter
sanesi ile liman, şehir hatları, Van gölü işlet
meleri, atelye işçileri 

6. Oleyis Sendikası Liman lokantaısı ve Yalova Kaplıcaları işletme
leri 

7. Sağlık İşleri Sendikası Hastane Başhe
kimliği 

İskele 
Memurları 
Mühendisler 
Gemiadamları 

Mühendisler 
Gemiadamları 
İşçiler (Liman) 
İşçiler (Dok) 

350 105 75 150 110 890 
350 105 75 100 75 + 50 755 
325 105 75 150 110 765 

'• Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olanlarda 
350 35 75 100 75 + 50 685 
325 32.50 75 150 110 692.50 
432 — 86.40 129.60 168 816 
288 — 76.80 196.80 192 753.60 

Başlangıç 
tarihi 

1 

1 

20 

16 

11 . 1967 

2 . 1968 

1 . 1968 3 

12 . 1968 2 

1 . 1968 3 

6 . 1969 3 

8 . 1968 3 

Not : Asgari ücretlerin hesabında (1/6) ilâve tediye payı ile gemiadamlarında günde (7) lira, iskele personeli il 
günde (5) lira diğer personel için günde (2.25) lira, iaşe bedelleri dâhil edilmemiştir. 
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Görüldüğü gibi personel durumu da Denizcilik Bankasını güç durumlar içinde bunaltan önemli bir 
zarlık sendikalarla müzakereler müesseseyi yeni sıkıntılar içinde bulunduracaktır. Şu halde hukukî, ek 
ganiizasyonunu süratle ele alarak gerçekçi tedbirlere tevessül bu konuda id a 'kendisini göstermektedir. 
ve işçi tasviyesi derpiş olunamaz ise de, taun istihdam prensiplerine uyularak mor an 'kadrolardan tesbi 
zaruridir. Ölüm, istifa, emekliye ayrılma, işten çıkarılma gibi hallerde boşalan yenlere, kati zaruret bulunma 
kabulü ieabetmektedir. 

6. özel bir kanuna göre banka tarafından işletilmekte bulunan Van Gölü İşletmesinin, demiryolun 
na devredilmesi yönetim ve işletmecilik yönünden tavsiye edilmiştir. 

7. Denizcilik Bankasının bankacılık şubesi çalışmaları kâr getiren bir (seksiyondur. 1969 yılında, İsta 
mıştır. 1970 yılında ise yurdun (muhtelif yerlerin de 6 şube daha açılması gerekli müsaadenin alındığı gör 
şekilde devam olunması temenniye şayan bulunmuştur. 

8. Teknik personel teminindeki 'güçlükler,gemi inşaatında yurt dışında temin edilen malzemenin 
nansman ile döviz transferi hususundaki ağırlık, yatınım' uygulamaları üzerine menfi etkilerde bulunan ak 

Teknik ve yetişmiş personelin özel sektöre kaymasını önliyecek makûl tedbirlerin nelerden/ ibaret bu 
kili çarelerin ortaya konulması zaruri görülmüştür. 

9. Devlet Plânlama Teşkilâtında, kurulmakta bulunan Pendik tersanesinin Sanayi Bakanlığına bağ 
işletilmesi öngörülmüştür. Denizcilik Bankasına bağlı tersanelerden bu yeni ıkuruluşun ayrı mütalâası b 
nın darlığı sebebiyle bu tutumun nedenlerini araştırmak imkânı elde edilememiş olmakla beraber tersan 
su yapılması gerekeceğine işaret etmek isteriz. 

10. Bankanın zararlarının azaltılmasını temin için yukarıda belirtilen hususlardan başka tasarr 
rin filodan tasfiyesi, işletmeler için lüzumlu bulunmıyan menkul ve gayrimenkul ımalların rayiç değerle 
incelenmesi gerekir. 

11. Devlet Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kurulması teklifi de 'günün şartlarına uygun bulu 
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E) D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü : 
I - Kuruluş ve teşkilât : 
a) Kuruluş : 
1. D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Denizcilik Bankasının kuruluşuna ait 5842 sayılı Kanunun tanıdığı yetkiye 

nal sermayeli bir anonim şirket olarak 18 . 6 . 1965 tarihinde kurulmuştur. Şirket kurucuları veı iştirak payları i 

Ortağın adı : İştirak payı % si 

Denizcilik Bankası A. 0. 56 100 000 51.0 
T. C. Emekli Sandığı Genel Md. 52 700 000 48,0 
Türk Ticaret Bankası A.Ş. 350 000 0,3 
Petrol Ofisi A.Ş. 250 000 0.2 
T. Emlâk Kredi Bankası 250 000 0.2 
Etibank Genel Müdürlüğü 250 000 0.2 
İş Bankası A.Ş. 100 000 0.1 

110 000 000 100.0 

1964 yılma kadar anonim şirket olarak faaliyet gösteren teşekkül, 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
kındaki Kanunun 2 nci ve geçici 4 ncü maddesi hükümleri gereğince 16 . 5 . 1964 tarih, 6/3093 sayılı Bakanlar Ku 
nun kapsamı içinde mütalâa edilmiştir. 

Halen Kuruluş Kanunu çıkmamıştır. 

2. Şirketin mevzuu : 
Üç ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve fer 'an yolcu nakliyatı yapmak, kombine ve yardımcı her türlü nakliy 

mak ve bunlarla alâkalı sair teşebbüslerde bulunmak. 

b) D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. merkez teşkilâtı : 
1. Merkez teşkilâtı : 
1. Genel Müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 1 savunma sekreteri, genel müdürlük müşavirleri, teftiş kurulu 

ve önleme komisyonu başkanlığı, plânlama araştırma, geliştirme grup başkanlığı ve 12 (müdürlükten müteşekkildir. 
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2. Taşra teşkilâtı : 
Taşra teşkilâtı olarak Ankara Temsilciliği ve Karadeniz Ereğlisi İşiletıme Müdürlüğü vardır. 
3. Dış teşkilât ve acentelikler : 
Amerika'da New - Yorkt'a Amerika Temsilciliği. Almanya'da Hamiburg'ta Avrupa Temsilciliği, İzmit'te 

mukaveleli acentelikler bulunmaktadır. 

II - Personel durumu : 
Teşekkülün 330 kara personeli, 1 395 deniz personeli olup bunun 409 u zabitan 986 sı mürettebattır ki, 

edilmektedir. 
Personelin tahsil durumu şöyledir : 

Personel nev'i Yüksek Lise Orta tik Belgesiz 

Kara personeli 115 94 45 47 29 
Zabitan 220 15 50 47 71 
Mürettebat 6 17 292 671 

335 115 118 38,6 771 

III - Malî toünye : 
Teşekkülün sermayesi (110 000 000) Tl. oilup bunun tamamına yalkm kısmı gemi ollar ak (aynî) tahsis 

bir meblâğ tahsis edilmemiştir. 
Bâzı himaye tedbirleri nedeni ile şirket kuruluş yılından 1962 yılına kadar bilançolarını kârla kapatm 
25 Şubat 1960 tarihinde Amerika'da Transatlantic Finaneimg Oorparation (TFC) ile akdolunan % 6 

kavelesi gereğince 12 aded gemi alınması işin peşin olarak ödenen (27.4) milyon lira ve 1965 yılına kadar 
sermayesini bırakmadığı gibi 1965 yılından itibaren 1969 yılma kadar Hazineden alınarak ödenen taksitler 
milyon lira borçlandırmıştır. 

Teşekkülün malî durumu borç taksitlerinin ödenmesini sağlıyamadığından ortaklar nezdinde yapılan s 
uygun görülmiyerek, yerine 1962 yılında % 6,5 faizli (90 000 000) Tl. obligasyon ihracı yoılu tercih edilm 
Denizcilik Bankası A. O. ce ve (40) milyonluk kısmı da T. G. Emekli Sandığınca satınaJımmıştır. Denizcili 
larına malhsuibetmiş, Emekli Sandığından alınan (40) milyona da TFC taksitlerine tahsis edilmiştir. 
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Bu duruma inzimamen 1961 yıllında neşredilen 70 sayılı tebliğ ile de deniz ticareti libere edilmiştir. 
Deniz ticaret filosu üzerindeki en mühim himaye tedbirinin kaldırılması ve dünya deniz ticaretinde başlıyan n 

1962 yılından (1966 yılı hariç) 1968 yılı sonuna kadar bilançolarını zararla kapatmıştır. Yıllar itibariyle teşekkü 
durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllar itibariyle işletme neticeleri 

(Milyon Tl. olarak) 

Yıllar G-elir Gider Kâr Zarar 

1956 43.3 33.1 10.2 
1957 52.0 38.0 14.0 
1958 63.6 47.4 16.2 
1959 109.0 80.6 28.3 
1960 132.9 98.4 34.5 
1961 120.7 110.0 10.7 
1962 106.4 151.8 45.4 
1963 143.3 154.4 11.1 
1964 150.8 150.9 0.1 
1965 144.7 150.5 - 2.8 
1966 187.2 176.0 11.2 
1967 186.2 173.3 12.9 
1968 196.6 199.4 1.8 
1969 208,6 210.3 1.7 

Teşekkülün navlun ve sair gelirleri ancak cari işletime giderlerini karşıladığından eski borçların da kaynaklard 
nun genç gemilerle takviyesi ve tonaj artırımı için lüzumlu yatırım giderlerinin yabancı kaynaklardan karşılanma 
milyon liraya yakın faiz ödeme külfeti yüklemektedir. 

Bu nedenlerle şirketin malî duruımunu ıslah, filonun devamlı yenilenmesini sağlamak ve rantabl çalışmasını te 
yeterli derecede artırılması zjofrunlu görülm'ektediir. 
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Teşekkülün borç durumu 
Alacaklının adı 

J. Maılıiyıe Bakanlığı 
2. Denizcilik Bankası 

a) OMigasıyon 
b) T. F. 0. t akaidinden 

4. 
a) 
b) 
«) 
5. 
16. 
7. 

1. 
2. 
3 
4 
5. 
6. 
7. 

Tutarı Tl. 

87 582 000 
81 700 000 

80 800 000 
900 000 

81 700 000 
Emekli Sandığı (Obligasyon) 
Devlet Yatırım Bankası 
A ve B gemileri için 
Yugoslav ve Polonya gemileri için, 
Diğer kredi için, 
Yugoslavya'ya 
Polonya'ya 
Germık Tankeri borcu 

59 600 000 

130 731 000 
61 875 000 
14 040 000 

172 491 000 
101 442 000 

25 484 000 

734 945 000 

197ö yılınidaj ödetaecek borç taJksittüeri 
Maliye Bakanlığına '* 22 688 000 
Denizcilik Bankası A. O. na 50 000 000 
Emekli Sandığına 9 061 000 
Devlet Yatırını Bankasına 110 500 000 
Yugoslavya'ya 15 200 000 
Polonya'ya 23 200 000 
Gemmfiik Tankeri Taksidi 8 991 000 

Devlet Yatırım Bankasına ödenecek (110 500 000) liranın (103 000 000) Tl. sı 1960 yılında işletme kre 
uzun vâdeye tebdil edilecek ve dolayısiyle taksit azalmış olacaktır. 

IV - işleitane faaMyetleri : 
Hailen teşekkül 28 aded kuru yıüık gelmişi ve 5 aded taniker Me faaliyet göstermektedir. Kuru yük gem 

kerlerin tonajı ise 130.828 DWT olmak üzere cem'an filo tonajı 30.777 DWT. dur. 
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Filoda mevcut gemilerim ekserisi yaşlı ve rantabilitesim kaybetmiş gemiler olduğundan, İkinci Beş Yıllık Kalkın 
ve genç gemilerin iltihakı ile yaşlı ve ranttabilitesini kaybetmiş gemilerin filodan ihracı da sağlanacaktır. 

Filonun durumu Hükümetimizce de göz önüne alınarak 1966 yılında Gölcük Askerî Tersanesine bir aded 12 500 
Caımialtı Tersanesine de aynı model 2 noi bir gemi sipariş edilmiş olup 1970 yılında her 2 gemi filoya iltihak edec 
yük gemisi de Denizcilik Bankası Camdaltı Tersanesinde inşa edilmek üzere 1968 yılında mukavele imzalanmıştır. Bu 
let Plânlama Teşkilâtının müspet mütalâası ve Bakanlar Kurulunun 6/11360 sayılı Kararnamesiyle 12 500 er tonluk 
alımması karara bağlanmıştır. 

4 adedi Polonya'ya 6 adedi Yugoslavya'ya sipariş edilen gemilerin Polonya'ya ait 2 adedi teslim alınmış ve sefere 
yıllında filoya katılacaktır. 

Teşekkül gemileri Türkiye - Amerika, Türkiye - Konltinalt ve Türkiye - Akdeniz Adriyatik ve Erdemir hattı ile 
Bu faaliyet ile, memleketlimizin ihraç ve ithal mallarını taşımak ve yılda 100 milyon $ tutan yabancı gemilere ö 

yurda döviz getirmek suretiyle dış tediye muvazenemize katkıda bulunulmaktadır. 
Kuru yük gemilerimiz çalıştığı hatlarda konferanslara üye olup, bu hatlarda konferanslarca tesbit edilmiş navlun 
Diğer taraftan Türkiye - Pakistan ve İran arasındaki bölgesel kalkınma işbirliği anlaşmasiyle ilgili olarak her 3 

Devletlerinden yapılan nakliyatı kapsryan RCD anlaşması mevcut bulunımakitıaldır. 
Tankerler ise; Akar yakıt, time - charter, asit sülfirik ve buğday nakliyatınla çalıştırıLmaktadıırlar. 
Ayrıca uzun vadeli anlaşma ile, 4 gemi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları cevher - kömür nakliyatına tahsiis edilm 

Son 5 yılda yapılan sefer adedi, taşınan yük ıtonu ve hasılat şöyledir 

îŞiiflıep Tatnketr 
Yıllar S. Ad. S. Ad. Yekûn Navlun gelini 

1966 365 108 473 172 669 210 
1967 364 138 502 161 620 667 
1968 389 114 503 184 573 000 
1969 375 122 497 201 920 000 
1970 363 121 484 266 000 000 (Tıakriıben)ı 

V e YıartariınıJlkr : 
Teşekkülün yatırım programları, mevcut filoyu ıteşkil eden ıgemilerıin yaş, sürat ve çalışılan hatlardaki ihtiyaca göre 

rantabl durumda tutanak gayesi ve aynı zamanda Hükümet programunda yer alan çeşitli yatırımların deniz yolu il 
önünde tlütularak hasırlanmaktadır. Bu esibabımucibe ile hazırlanan ve Devlet Plânlama Teşkilâtında da olumlu karşı 
mı Hükümetimizce de kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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1970 yılı yatırım taklliüi aşağıda belirtilen projelerden müteşekkildir 

Proje <adı 

a) Yurt ıilç(i lünşaalıiarı : 
15/17000 DWT luk 2 aded dökme yük gemisi inşası 
4500 DWT. link 2 aded kuru yük gemisi inşası 
1200/2700 DWT. luk 4 aded koster inşası 

Devanı eden işler : 
a) Ywlt içi inşaatları : 

12400 BWT. luk 1 aded şilep 
12500 DWT. luk 8 aded şilep 
1200/27000 DWT. luk 2 aded koster 
1200/27000 DWT. luk 2 aded koster 
b) Yurt ıdışnııdatn ısatımalınac aklar : 
25/30000 DWT. İnk 2 aded yük gemisi 

Proje bedeli 

83 000 
60 000 
24 000 

167 000 

48 400 
288 072 
12 000 
12 000 

100 000 

460 472 

Son 5 yılllılk ylaitırım ive uygulamia lonanlaırı 

1967 1965 1966 
(Bin'Tl. 

1968 1969 

Yatırım inik. 26 500 24 000 35 000 36 744 
G erçjelMeşme 
>% isli 42 100 80 87 

1116 

(Bin Tl.) Kabul 
1970 Yatırım edilen 

tutarı tahsisat 

36 500 3 800 
18 000 2 400 
10 000 1 500 

64 500 7 700 

20 000 15 000 
48 962 48 962 
5 000 3 500 
5 000 3 500 

10 000 10 000 

88 962 80 962 
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1969 yılı jyaltırımları : 
A) Devaım ıeden dşler 

1. — 12 500 - 14 000 DWT. İnik bir şilep inşası 
2. _ 10 000 DWT. 2 aded şilep 
3. — 60 935 DWT. bir tankerin hazır olarak satmalınması 

((Bin Tl.) 
1969 Yatırım 

Proje bedeli tutarı 

38 000 10 000 
40 000 •5 930 
60 000 9 070 

138 000 25 000 

1969 yılı devam edem yatırımların tutarı (25) (milyon Tl. nın öz kaynaklardan karşılamımiası öngörülmüştür. 
1. 12 500 DWT. luk bir kuru yük gemisinin Denizcilik Baınlkası A. O. ğı Camıialtı Tersanesinde inşası iğin 1968 

latnımıştır. 1969 yılımda öz kaynoklarımızdam bu yatırını için bir meblâğ temin edilemediğinden yatırıma başlanama 
2. 10 000 DWT. luk 2 aded kuru yük gemisinin aılıımnası, yatırıma tahsis edilecek öz kaynak İmkınmadığıındaın 

başilaınılaımaımış ve bu iki gemi yerme kurulmakla «lan gübre fabrikaları ihtiyacını karşılamak üzere 2 aded 25 -
gemilisi satımailınması 1969 yılı ek yatırım teklifimiz kabul edilmiş buluınımaiktadır. 

3. 50 935 DWT. lıuık Germik Tankeri 1967 yılımda ek kararname ile satımalımıp filoya iltihak etmiştir. 
Mütebaki yıllar taksitleri teşekkülün öz kaymaklarından karşılanmaktadır. 

1969 yılı yatırım programımda yer almıyan ve yatırım programına girmesi teşekkül tarafımdan zaruri görülen ek 

1969 yılı ıelk lyatıramlain : 

1. — 25-30 000 DWT. luk 2 aded dökme yük gemisi satınalınjması 
2. —• 12 500 DWT. luk 10 aded kuru yük gemisi satmalmması 
3. — 1200/2700 DWT. luk 2 koster inşası 
4. — 1200/2700 D ¥ T . luık 2 koster inşası 

(Bin Tl.) 
1969 Yatırım 

Proje bedelli tutarı 

100 000 10 000 
360 530 62 000 
12 000 4 940 
12 000 5 540 

484 530 82 480 
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1. t— 125 - (30 |000 ;DWT. Uuk idöfeme 'jyıülk gemisi aaltunallinimjaısı : 
İlkindi plân dönemi n'ilhayethline kadar İıktisaidi Devlet Teşdbkülllıenin'in yaltıniîulariyle meydana, ıgeleccilc 

yılıda (4,5) milyon ton civarında fosforıit, prit, kömür, demir ve bakır cevheri gıiıbd hamuıadde nakliyatı il 
raaıklliyatını karşılamak üzere. 

2 dökme yük gemisi saıtınabnması Plânlama Teşkilâtıınca kaibul edilmiş olup, projenikı gerçekleşmesin 

2. — ıl2 |500 !DWT. iluik [Almıeriifea (hlaJtltı îkpm 3-0 gıamıi sattnlalralmialsı :( 

Devlet Plânlama Teşkilâtının olumlu mütalâası ve Bakanlar Kurulurum (i/î 11:>'60 sayılı Kara ma m 
aded Yugoslavya'dan gemi satmalmnıası mukaveleye bağlanmış ve 1969 yılında 2 Polonya gemisi filoya 
yılında filoya ithal edilecektir. 
i 3 - 4 - 1200/2700 DWT. luk 4 koster inşası >: 

1968 yılı programında yer alan 2 ko'ster ile 1969 ek teklifimizdeki 2 köster inşası için Denizcilik 
cdilmcsini teminen 4 koster için 1968 yılında mukavele imzalanmıştır. 

Günün şartlarına uygun koster tipi olarak PARAGRAF1 SMİP tâbir edilen 1200/2700 DWT. luk 
1.8 - 21 ayda inşalarının mümkün olması, proje ve dış memleketlerden ithal edilecek gereç ve mak 
1970 yılma sirayet edecektir. 

VI - 1969 yılı programında !D. -B. İDeniz Nakliyatı T. A. Ş. ile ilgili tedlbirler : 
1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 27 . 11 . 19 67 gün 

desi gereğince 1968 yılı programında ve Bakanlar Kurulunun 29 . 11 . 1968 gün ve G/10990 sayılı Ka 
yılı programında yer alan özel projelerle ilgili koordinasyon hizmetlerine mıütaallik öncelikle ele 
nmda D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. inin reorganizasyionu da yer almaktadır. 

Bu konuda, Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları ile Haziran 1969 tarihinden beri gerekli tema 
hazırlanmıştır. Teşekkülün zarar ediş nedenlerini eleştirip gerekli tedbirlerin alınmasına ait plânl 
yon toplantısında değerlendirilecek ve uygulanmasına geçilecektir. 

2. 1969 yılı programını yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulunun 29 . 11 . 1968 gün ve 6/1099 9 sayılı 
müzü doğrudan doğruya ilgilendiren iki tedbiri yer almaktadır. (187 ve 372 sayılı tedlbirler.) 

a) 187 sayılı tedbirde «Ulaştırma sektöründeki işletmeci kuruluşlar ulaşıma büyük katkı da bulu 
larını tutarak ve en az zararlı hale getirmek amaciyle azaltacaklardır.» denilmektedir. 

Bu konuda; 
Teşekkülün yurt içinde faaliyette bulunan gemlilerinden dört adedi on yıllık anlaşmaya istinaden 

de (cevher, kömür) nakliyatına, üç akar yakıt tankeri rafineler ihtiyacı için Time Ohaî'ter esasına 
nakliyatına ve bir asit sülfrik tankeri de Murgıü Bakır fabrikaları istihsali asit sülfrik'i suni gübre 
edilmiş olduklarından seferlerinde kısıntı yapmak mümkün değildir. 
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Yukarıda adı geçen seferler esasen yurt içi muntazam hat seferleri olarak kabul edilemiyeceğinden bu husu 
şünülmemektedir. 

b) Denizyolu başlığı altında yer alan 372 sayılı tedbirde ise; 
«İç ve dış deniz ulaştırmasını teşvik edecek ve deniz ulaşımını daha cazip ve rant ahi bir duruma getirecek 

bununla ilgili tedbirlerin gerçekleştirilmesine gidilecektir.» denilmektedir. 
Bu konuda Teşekkülün Denizcilik Bankacı ve armatörlerle müşterek çalışmaları olmuş, bir alt komis 

lanmış ve son olarak 6 Kasım 19'69 tarihinde Ulaştırma Bakanlığında, Ulaştırma, Maliye ve Ticaret bakanlıkları 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplantıda Alt Komisyon Raporu, Anayasa Mah 
nun bâzı maddelerini iptal eden kararının ışığı altında, tartışılarak nihai haline getirilmiş A-e Devlet Plânlam 
nulmak üzere Ulaştırma Bakanlığına arz edilmiştir. 

VII - Te'klif ve temenniler : 
1. İşletmenin hukukî durumunun vuzuha kavuşturulması! için teşekkül kuruluş kanununun süratle çıkarılm 

lik Bankası holding halinde mütalâa edildiği takdirde D. B. Deniz Nakliyat T. A. Ş. bu holding'e dâhil bir m 
bilir. Bu kuruluş için sermaye artırımı gerekli ise de tek ve yeterli çare halinde ortaya konulamaz. 

2. En son duruma göre işletmede kara, zâbitan ve mürettebat olarak 1 737 personel çalışmaktadır. Bu fi 
kadrosu 1 797 dir. Norm1 kadroların tesbiti işi zaruri mütalâa edilmiştir. Her halde sağlam bir personel p 
melidir. 

3. Fazla mesai ücretlerinin ehemmiyetli bir şekil artışı üzerinde dikkatler toplanmış1 ve bu konuda fazla 
mutabakatı üzerindeki çalışmaların müessir sonuca ulaştırılmasını temenni zaruri mütalâa edilmiştir. 

4. Yurt dışındaki mümessilliklerin hesaplarının düzgün bir kontrolden geçirilebildiği kanaatine varılamamış 
rak bu konuda çalışmalarda bulunulmasını tavsiye ediyoruz. 

5. İşletme Akdeniz, Contimant ve Kuzey - Atlantik ve diğer konferanslar dahilî yerlere muntazam hat kurab 
lunmuştur. Bu durum navlun kaybına ve şikâyetlere yol açmaktadır. Bu yıl deniz nakliyat filomuza katılac 
masiyle bâzı servislere muntazam hat kurulabileceği ve şikâyetlerin bir nisbet dâhilinde aza lacağı ümidedilmek 

6. İpartransport Şirketine ait Yediadil İşletmeciliği dlolayısiyle şirket (19 000 000) Tl. nin üzerinde bir 
belli bir gerçeğin yıllar boyunca realist bir şekilde ve cesaretle açıklanmayışı bu zararın böylesine büyük 
denini teşkil eylemiştir. Zararı tevlideden tutuma -sorumlu bulmak ise bâzı hukukî manialarla karşılanabile 
liyat A. Ş. yediadillikten istifa etmiştir. Bu durumda alacağı tasfiye masasındadır. Bu konuda ne gibi bir so 
sin bilgi ve kanaat izharına imkân yoktur. 
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7. Bakanlar Kurulunun 3/11360 sayılı kararnamesine istinaden satınalmmasına karar verilen 10 
diğer 8 gemi de 1970 yılında filoya ithal edilmiş olacaktır. Bu suretle uygun görülecek istikamet 
kün olabileceği gibi ithalât ve ihracatın % 20 seviyelerinde Türk bandırası ile nakli imkânı sağ 
milerin süresinde tesellümü teminen her türlü gayretin gösterilmesi bilhassa şayanı temennidir. 

8. D. B. Deniz Nakliyat T. A. Ş. i için bu yıl işçi konusunda toplu sözleşme mevzuu bahis d 
bulunmaktadır. Toplu sözleşme 1971 yılında sona erecektir. İşveren - işçi münasebetlerinin 19 70 yılın 
yılına hazırlanacak tarzda dengenin tesisinde itina gösterilmesi faydadan hali olmıyacaktır. 

9. Müessesenin İstanbul - Fındıklı'daki merkez binası tertipli bir çalışma düzeninin sağlanmasına 
30 . 5 . 1969 tarihinde merkez binasının arkasında (250 000) Tl. 337 m2 lik bir arsa satmalınmışt 

rak çalışma imkânlarının geliştirilmesini de temenni ediyoruz. 
10. Yukarda görüldüğü gibi müessese (734 945 000) Tl. borçlu durumdadır, bu borçlardan dola 

faiz ödemek zorunda kalınmaktadır. Faiz meselesinin ele alınarak muslihane bir sureti halle bağlanma 
tabilir. 

11. Raporumuza aldığımız ilk bilgilerde 1969 yılı zararının (1 700 000) Tl. olacağı belirtilmiş 
5 milyondan aşağı oiamıyacağı anlaşılmaktadır. 

12. Müessesenin bilançosunda sigorta giderleri önemli bir meblâğda bulunmakta ve yıl artışlar g 
celeme konusu yapılarak mütehassıs elemanlarla sigorta işlemlerinin yönetilmesi ayrıca temenniy 

Müessesenin istikbali aydınlıktır. Anlayışlı bir kontrol ve tasarruf nizamının yürütülmesi halinde y 
edilmiştir. 

F) Türk Havayolları A. O. Genel Müdürlüğü : 
I - Kuruluş ve Sermaye : 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 6623 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetki ile hususi hukuk hükümlerin 

itibari sermaye ile yerli ve yabancı hissedarla!m iştiraki ile kurulmuştur. 
Hazinenin bugünkü durumda hissesi % 97,34 tür. 

Anonim ortaklığın kuruluştaki itibari sermayesi 31 Mart 1967 tarihinde (60) milyon Tl. don (90) milyo 
milyon Tl. na çıkarılmıştır. Bu sermaye artışlarında yalnız Hazine taahhütte bulunmuş, diğer hissedarl 
TCDD na (3,8) milyon Tl. da İngiliz Denizaşırı Havayollarına, «BOAC» ve bakiye miktarı ise özel satış v 
faza etmişlerdir. Dolayısiyle, evvelce (54 125 000) Tl. olan Hazine hissesi (194 697 000) Tl. na yükseltilmişt 
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1969 yılında 'sermaye durumu şöyledir : 

— 1121 — 

Taahhütlerin to 
iSermaye Tl. lam, sermayed 

Ortaklar (Taahhüt olunan) Ödenen Ti. •Öd enin iyen Yüzde 

Hazine 194 68!) 800 112 188 800 82 500 000 % 97,3449 
PTT .1 000 000 1 000 000 — !% 0,5000 
TODİ) 100 000 100 000 — ;% 0,0500 
'T*OAC 3 920 000 3 920 000 — 1% 1,9600 
Diğer hissedarlar 290 200 290 200 — % 0,1451 

Toplam 200 000 000 117 500 000 82 500 000 '% 100 
II - Personel durumu : 
Türk Havayoları Anonim Ortaklığının faaliyetlerinin artışına bağlı olarak seneden seneye istihdam edilen 

vayolu işletmelerinde personelin, çalışma sahalar na göre, personel adedi ,uçuş saati, arz edilen koltuk kilometre 
o'arak değişmektedir. 

Havayolu İşletmesinde, bu işte çalışmamış bir personelin yetişmesi senelere bağlı olmaktadır. Bilhassa te 
edebilmek için asgari iki yıl geçmesi lâzımgel inektedir. İnkişaf eden bir kuruluş olan Türk Havayollanmn il 
için, günlük ihtiyacından daha fazla personel istihdam etmesi mecburiyeti vardır. Buna rağmen 1968 de 1967 y 
artmasına rağmen, arz edilen ton/kilometre % 31,7 artmıştır. Yani personel artış miktarı faaliyetin artış nisb 

1968 ve 1969 yılları personel durumu aşağıdaki gibidir. Çalışma yeri kadrolarıma göre p 
sayısı 

1968 de 1969 da Personel Artış nisbeti 

İdareci 91 105 + % 13,5 
Uçucu 254 268 + % '5,9 
Teknik 447 460 4- % 2,7 
iBüro 687 897 -f- % 29,8 
Hizmet 42 42 — % 4,8 
İşçiler 442 560 + % 26,6 
iSözleşmeler 42 17 — % 60 

ıToplam 2 005 2 347 + % 16,8 
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Tahsil durumuna göre personel sayısı (Sözleşmeler hariç) 

Tahsil durumu 1968 de 1969 da Değişme yüzdesi 

Yüksek okul 290 340 117,2 ( + % 17,2 
Lise veya muadili 642 815 126,9 ( + % 26,9 
Ortaokul veya mualdili 365 368 100,8 ( + % 0,8 
İUkokul 484 613 126,7 ( + % 26,7 
Tahsilli veya belgesi olmıyan 182 192 106,2 ( + % 5,5 

Toplanı 1 963 2 325 

III - Trafik ıgıelişnıe seyri : 
1968 ve 1969 yılları için arz edilen koltuk/kilometre, kapasite, arz edilen koltuk/kilometre kapasiteye 

yonu, taşman ücretli yolcu sayıları verilmiş ve 1963 ile 1969 yıllarındaki yüzde farkı belirtilmiştir. 
İç hatlarda arz edilen koltuk/kilometre 1968 yılma nazaran 1969 da % 4,8 düşüş göstermektedir. iBu 

nın 2 . 2 . 1969 da geçirdiği kaza neticesinde hizmet dışı edilmiş olmasındandır. Eylül 1969 ayına kad 
metre 1968 e oranla düşüş kaydetmiş, ancak 8 Eylül 1969 da (2) aded DC-9/32 tipi jet yolcu uçağının 
len koltuk/kilometre artmaya başlamıştır. Yolcu/kilometre 1968 e nazaran % (5,9 yükseliş göstermektedi 
tüğü bir yılda yolcu/kilometredeki bu artış ilerisi için ümit vericidir. İç hatlar yolen ütilizasyonu gecen yıla 
tur. Dış hatlar arz edilen koltuk/kilometre 1968 e göre % 51,7, yolcu/kilometrede ise % 35,4 artış gösterm 
1969 yılında 1968 e göre bu kadar farklı olmasına sebep, (2) aded jet yolcu uçağının 1968 yılının Ağustos 
Halbuki bu iki uçak 1969 da bütün yıl dış hatlarda çalışmışlardır. Yolcu ütilizasyonu dış hatlarda % (i düş 
.sayısı iç hatlarda % 9,6 dış hatlarda % 85,4 ve genel olarak % 23,6 artmıştır. Bu hususlar özet halinde a 
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.1. Arz edilen Koltuk/Kim. 
:a) İÇ hatlar 
b) Dış hatlar 

Toplam 
2. Kapasite 

Arz edilen koltuk Kim. nin 
Kapasiteye nisbeti 

4. Yolcu/Kim. 
a) İe hatlar 
i ) Dış hatlar 

Toplam 
5. Yolcu yükleme katsayısı : 
a) İç hatlar 
b) Dış hatlar 

Toplam 
G. Taşman ücretli yolcu sayısı : 
a) İc hatlar 
b) Dış hatlar 

Not : 1969 yılma aidolan değerler (S) 

— 1123 — 

1968 1969 Park 

421 035 271 401 000 000 — % 
365 759 399 555 000 000 + •%. 

786 794 670 956 000 000 + »% 

951 384 123 1 140 811 955 +. ı% 

82.7 83,8 + 

255 016 106 272 680 000 + •% 

213 118 983, 288 600 000 4- '% 

468 135 089 561 280 000 + '% 

% 6.1,0 c/o 68,0 + •% 

% 68,0 '% 52 + ;% 
c/o 59,4 •% 58,7 — 

(>;)(', 211 697 000 + '% 

145 077 269 000 + •% 

781 288 966 000 + '% 

•ylık l'iilî ve (i) ayhk tahminidir : 
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IV - İMalî durum : ı 
a) Dı§ borçları : 
— BOAC'yc 9 804 0O0 Ti. (1979 da «bitecek) 
— EXIM Bank'a 157 864 000 Tl. 

Topilam 167 668 000 Tl. diı\ 
h) İç borçlar : 
— Devlet Yatırım Bankasına 7 196 000 Tl. (1973 de bitecek), 
— DHMİ Gn. Md. lüğüne 950 000 Tl. (Ekim, Kasım, Aralık - 1969 borcu) 
— Petrol Ofisine 10 000 000 Tl. 
— Hava Nakliye Vergisi 2 440 000 Tl. 
— Asker ailelerine yardım V. 610 0Ö0 Tl. 

Toplam 21 19'6 000 Tl. dır. 

e) T. II. Y. A. O. nun gelir, gider kâr ve zarar •durumunun son yıllar zarfında takibetnıiş olduğu sey 

Yıl Crolir (Tl.) Clider (Tl.> (-{-) kar (—) za 

1965 95 600 565,76 102 208 2:51,66 — 6 607 66 
1966 126 '506 092,61 124 468 943,51 4- 2 042 14 
1967 140 957 121,27 145 627 421,10 — 4 670 29 
1968 186 727 346,68 198 097 375,06 —< 11 370 02 
1969 (Tahmini) 228 868 000.— 226 868 00O,— + 2 000 00 

Not : 19G9 yı'.lmda gelir artış hızı, gider artış hırından d>Vha fazla •olduğundan yıl sonunda 2 000 001 i,—-
edilmektedir. 

d) Alacaklar : 
THY. A. O. nun Eylül 1969 sonu itibariyle res nî sektörden 13 426 383 Tl. alacağı vardır. 

V - 1970 iyili yatırımlarının anahatları ile iza/hı : 
1. 7 ade'd jet uçağı ve malzie'meisi alım projesi : 
Proje bekleli : 290 000 000 Tl. 
Bu priojeiden iki uçak alınmış olup yaklaşık olarak 90 000 000 Tl. sarf edilmiştir. 
îletfîki senelerde ihtiyacı karşılıyaıbilimek iein uçak alma mecburiyeti vardır. 1970 senosinde a'nıacak uça 

tjökllifme konan 2 ueak « d e l i 80 000 000 Tl. irin 386 000 Tl. na indirilmesi kalbul eklüınisU 



36 — Ulaştırma Bakanlığı — 1125 — 

Uçak satmalına imkânını devam ettirebilmek için cüzi de olsa bir miktar yatırımın konması, istenilmiştir. 1970 
dığı takdirde kiralık uçaklarla ihtiyacın karşılanabileceği düşünülmüş, bilahara THY na uygun uçak kiralama imk 
satınalınmaisı zaruri hale gelen 4 a'deid kısa - orta menzilli jet uçağı bedelinin % 20 peşiin ödenecek maktan Maliye B 
tablosuna ithal edilmiştir. 

Finansman tablosunda yatınmlar için : 
Nakit harcama : 51 614 000 Tl.: 
Pnoje kredisi : 128 000 000 Tl. 

179 614 000 Tl. 
•Demini gereken finansman : 65 153 877 Tl. 
Sermaye tezyidinden alacak : 82 '500 000 'Tl. 
Finansman fazlası : 17 346 123 Tl. gösterilmiştir. 

2. Maüzeme »ve fceçlhizat lalımı jprojesi :: 
Proje bedeli : 12 600 000 Tl. 
İdame yatırımı şeklinde olan bu yatırıma normal olarak malzemelerin nakli, sigortası, Gümrük Vergi Resim ve H 

ken bunlar cari harcamalara aktarılmıştır. Proje 'bedeli asgari miktardır, 

3. Yertıe^lıizaıtiialılmiiprojesi : 
Proje bedeli : 9 383 000 Tl. 
İç hatların bir kısmını jeti estirilmesi teçhizat alma mecburiyetini doğurmaktadır. Bagaj arabaları gi!M bir kısım 

'bir parça dalha iyiye götürebilme ve zamanında yapabilme imkânı sağlıyaca'ktır. Miktarlardan yapılacak her indirim i 

4. Yer nakil vasıtaları lalım projesi : 
Proje bedeli : 9 '230 000 Tl. 
Bu bedelin 7 500 000 Tl. otdbüslere aidolup yatırım imkânsızlığı d ola yi siyle otoıbüs ihtiyacının kiralık otobüsle 

miştir. 1 730 000 Tl. lik ihtiyaç ise Piclk - up, minıüMüs, Station vasıtalarına aidolup bunları kiralık vasıtalarla kar 
lerimizin (meydan - istasyon, meydan - atelye, meydan - bölge satış müdü il tikleri, genel müdürlük, - meylclan ve »bö 
daki irtibatları sağlamak, uçak tamirlerinde uçakla depo arasındaki parçaları getirip götürmek. 'Gümrükteki malla 
rekli teknik ve yiyecek malzemelerinin taşınması için aldı geçen vasıtalara ihtiyacımız vardır. 

Halen THY da mevcudolup kullanılmaz hale gelen ve tamir masrafları çok yüksek olan. Mart 1959 tarihinde THY 
Piok-up, Mart 1959 tarihinde THY da servise girmiş 4 aded jeep station, 1956 tarîhiidde THY da «e.rvise girmiş 1 
tarihinde THY da -serviste girmiş 8 aded münibüs 'bulunımalktadır. 
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Yeni alınacak vasıtalar bunların yerine ikame edilecek olup fazla alınacak 4 aded Pick-up ve 3 .aded s 
kün olduğu kadar karşılayacaktır. 

5. Yeşilköy tesisleri teçhizatı alımı projesi : 
Proje .bedeli, (27 000 000) Tl. 
Jet uçaklarının ve teçhizatının bilûmum bakım, tamir ve revizyonlarını THY yapmak mecburiyetindey 

için 26i 800 adam x saatlik işçilik gerekir. Bizde umumi masraflarla beraber işçilik (30) Tl. adam saatt 
bara alınırsa asgari beher işçilik saati için 3 $ dışarıya fazla ödeyeceğiz demektir. Bunun senelik yekûn 
zeme bedelinden aklıkları % 35 fazla bedelin de ayrıca hu değere ilâvesiyle bulunacak miktar THY nın 
ket çapında düşüniürsek ziyan çok daha fazladır. Zararın önlenmesi kendi işimizi kendimiz yapmakla m 
lerinin biran evvel yapılarak gerekli teçhizatla teçhizi elzemdir. 

'Tesislerin yakın zamanda tamamlanması, duruma göre mümkün görülmediğinden teslimi uzun vadeli 
için 1970 yılına (1 000 000) Tl. lık yatırım bedeli konmuştur. 

'6. (78 000 000) Tl. lılk Yeşilköy teslisleri projesinin gerçekleştirilmesi hatır'a devredilmiştir. Âzami 19 
Ve çalışır haleı gelmesi gerekir. Ancak bu suretle kendi işimizi kendimiz yapma imkânı, doğacaktır. 

VI - Plân hedeflerinle ulaşmak için öngörülen psaslar : \ . 
1969 yılı programı icra planındaki anatedbir .olarak 373 No. Ju tedbir. THY İşletmeciliğini modern hav 

için gerekli her türlü çalışmayı 1964 No. lıı tedbir ise teknolojik gelişmelerin takibi ile uygun olanların s 
THY nın işletmecilik ve rantalbl olma bakımından modern havayolu seviyesine çıkması için yapılaca 

bütün tedbirleri de kapsamaktadır. 1970 de de aynı tedbirlerin devam edeceği kanısındayız. 
Modern havayolu seviyesine çıkmamız evvelâ yaptıklarımız ile eski ve hatalı işlerimizin bilinmesi, ger 

ması ile mümkündür. Durumumuzun bilinmesi istatistikî bilgilere bağlı olup tedbirlerin zamanında alı 
rımda cilde bulunması ile mümkündür. Önümüzü aydınlatacak, gideceğimiz yolu gösterecek istatistikî. bilgil 

Bu »maksatla, gerekli bilgileri tam ve detaylı olarak zamanında alabilmek için komputerleşme yoluna 
sistemin kontrolü ve analizi ile icabediyorsa sistemin tashihi veya yeni sistemler koymak suretiyle hesap 
dır. Komputerleşme sistemlerimizin tashihine adam gücünden kazanmaya, tekerrür eden işlemleri ve ha 

Komputerleşme; ve cari sistemlerin tetkikime trafik istatistiklerinden başlanmış ve trafik istatistikleri, 
hesapları komputerl eştiril mistir. Gelir, gider, m Uyet, uçak ve teçhizatı arıza analizleri, tehir raporları, 
soneli analizleri, uçuş planlanması, uçak bakım plâıVanmsı, eheckimg ve rezervasyon işleri tetkik ve uygu 
meye gidilecek, bu suretle THY nin modernleşmesi ve eksiklerimizin tamamlanması imkân dâhil ine gir 

Teknolojik gelişmeler takibedilımekte olup en önemli olan batlarımıza uygum ve iktisadi uçak tip 
araştırması neticesi çok yakın zamanda hazırlanıp ihtiyaç duyulan uçak miktarları ile beraber THY tar 
Bu meyanda modern handling malzemelerinin ilgili alımı için hazırlaınmış olan proje ilgili maka il ara sun 
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şekilde yapılabilmesi için havayolları dışında olan hava meydanları ve muhabere imkânlarının da ihtiyarları karş 
elzemdir. 

VII - THY mn iştirakleri: ı 
1. Turist Seyahat Anonim Şirketine (150 OOÖ) Tl. iştirak. Bu »şirketin gidiş durumundan haberdar olunmadığı v 

sine <her hangi 'bir kâr 'temin ©dilmediğinden hisse senetlerinin elden çıkarılması düşünülmektedir. 
2. U.S.A.Ş. in halihazır çalışmaları memnuniyet verici değildir. THY nııı işlerini dahi aksatmaktadır. Durum 

çalışma sistemine girmesi ve tüzük tadilâtının yapılmasının gerektiği belirtilmiştir'. 

VIII - Uçak seferlerinin ajkaaması,: ( 
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının 1960 yılı programında THY nııı işletmeciliğimle büyük aksamalar old 

mesi İçin tarifelerin önceden hazırlanıp duyurulması, uçakların zamanında kaldırılması ve benzeri tedbirlerin alın 
fazla yolcu kapasitesinin doğurduğu ihtiyacı mümkün mertebe karşılayabilmek için elde 'bulunan") ad e d jet uçağını 
rinde yedeksiz uçurma meciburiyeti 'doğmuştur. 

Uçakta vukubulacak teknik arızada uçuşa verilecek uçağın bulunamaması arızanın giderilmesi sü -esince uçuşun 
nik arızaların azaltılması için gerekli tedbirler alınmakta olup tehiri azaltıcı çalışmalara devam ol. nacağı THY ta 
cu kapasitesini karşılayacak uçak temin edildiği takdirde tekirler .çok miktarda azalacaktır. Tarif ele in geç ilânına 
layabilmek için uçak kiralama teşebbüslerinin neticesinin alınamaması dolayısiyle filo kapasitesinin daha önceden 
tur. 

IX - THY mn müstakbel inkişaf şekli : 
Turizmin Doğu - Akdeniz şamillerine doğru kayması neticefei Türkiye'ye gelen turistlerin süratle artması ve dışa 

güne çoğalması dış hatlarımızdaki yolcu kapasitemizi hızla artırmaktadır. Aynı şekilde iç turizmin gelişmesi, şeh 
millî gelirin artışı iç hatlarımızda da yolcu kapasitesinin hızla artmasını sağlamaktadır. Turistlerin nakli, bütün d 
le hususi kira seferleri ile İT turları şeklinde yapılmaktadır. Artan yolcu kapasitelerini ve hususi kira ihtiyaçla 
hatlarımızda dalha iktisadi olan büyük kapasiteli ve orta menzilli uçaklara geçilmesi zaruretini doğumu aktadır. Ort 
nın her noktasından teknik iniş yapma meciburiyeti olmadan İstanbul'a, İzmir'e Antalya'ya direkt uçuş imkânı sa 
ve masraftan kazanmak için iç. hatlarımızın da tamamen jetleşmesi gerekmektedir. Bu hususlarda yapılan araştırm 
lanacağı ve uçak ihtiyaçlarının neden ibaret bulunacağı hususındaki incelomeler sonuçlanmak üzeredir. 

THY Orta - Doğu havayolu şirketlerinin dahi en küçüğü kalmış ,en önce kurulan hava nakliyat şirketi olmasın 
LATA'ya âza olan 96 şirketin elindeki uçaklarım ortalama koltuk sayıları 1967 de 102 iken THY nmki 48 dir. 196 
ortalama koltuk sayısı .55 olmuştur. Havayollarmdaki 4 motorlu turbo-prop (Viscount cinsi) uçaklarının sayısı 
azalmıştır. Buna karşılık 1965 te ortalama her hava şirketinde 12,7 jet uçağı varken 1968 e kadar % 202 artara 
hatlarımız jetleşince elimizde kalacak Vinscount uçakları Hava Kuvvetlerine devredilecek F-27 uçakları ise yerine 
pçağı ikame etme imkânı bulunduğu takdirde satışa arz edilecektir. 



86 — Ulaştırma Bakanlığı 1128 

X - THY nm gelişebilmesi için : 
1. İe v'e dış batlarımızın uygun ve iktisadi ııça'klarla teçhiz ve takviyesi, 
2. Lüzumlu teçhizatların alınması ve Yeşilköy tesislerinin inşası, 
3. Diğer bava şirketlerinin yolculara ve yolcu temin eden aeenta ve şahıslara tam itliği imkânları bizi 

leri heto'en alalbilmemiız iç ve dış hatlarımızda yoleu potansiyelimizi artıra'bilmemi'z için dışarıdaki dıöviz 
döviz kazancı 'sağlayan müesseselere tanınan teşvik teıdlbirlerinden faydalandırmak, 

XI - THY nm yıllar itibariyle gelir, gider mukayesesini gösterir cetveldir. 

Giderler 

Genel ve idari giderler 
İşletme giderleri 
Bakım, giderleri 
Trafik giderleri 
Arızi ve tali giderler 

Toplam 

Kâr 

Gelirler 
Yolcu 'bilet geliri 
Posta geliri 
Yük geliri 
Fazla 'bagaj geliri 
Hususi 'kira geliri 
Nakliye geliri 
Arızi gelir 

Toplam 

Zarar 

Toplam gider 
1966 Gider Nevine 1967 Gider Nevine 19 
Fiilî oranı artış Fiilî t) ram. 

21 

artış Fi 
26 549 305 2.1. 125 29 861 682 

t) ram. 

21 112 34 6 
59 605 612 48 116 56 211 068 39 94 85 4 
20 305 063 16 123 21 824 479 15 107 27 2 
13 768 990 W 130 34 117 915 23 248 46 3 
4 234 973 4 165 o 

t) 6.12 277 2 85 4 4 

124 463 943 100 122 145 627 421 .100 117 198 0 

2 042 149 

100 

.104 878 000 83 1 •)•) 
i l » 120 699 065 86 115 156 5 

4 125 174 .159 4 905 179 o 119 5 4 
3 552 568 O 117 4 315 168 <> 121 5 9 
l 339 503 1 146 1 683 016 i 126 1 8 
5 063 755 4 89 4 761 1.13 o o 94 7 8 

441 155 0,34 131 404 413 0,29 92 30 
7 105 937 6 166 4 189 167 o 59 8 8 

126 506 092 100 132 140 957 121 1.00 111 186 7 

4 670 300 

1.00 

11 3 
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Gelir ve liderlerin yıllık ortalama artış hızlarını tetkik ettiğimizde gelirlerimizin yükselme hızının daha büyük 
durum ise T. H. Y. yıldan yıla inkişaf ettiğini belirtm<cktedir. 

İç hatlarda ziyanlı görünmiye sebcbolan bilhassa Gider Vergisi ve diğer vergiler dolayısiyle normal fiyatının o m 
rindeki vergilerin diğer Devletlerde olduğu gibi kaldırılması hiç olmazsa azaltılması lâzımdır. 

THY zahiren zararlı görünmesi dış müesseseler (uça'k imalâtçısı ve uçak işleticisi) nezdinde itibarın düşmesine, 
betlerin de müşkülâta mâruz kalmamıza sebebolmaktadır. 

XI - Teklif ve temenniler : 
Sorulan sorulara alman cevaplar incelenerek değerlendirildikten sonra aşağıdaki hususların ortaya konulmak ge 
1. — Gerçekten THY bir gelişme içindedir. Jelleşme projenin ilk tatbikatı memnuniyet verici olmuştur. Halen 

jet çalışmaktadır. İlk iki jet mubayaasından sonra, 7 jet uçağı alımına ilişkin projeden 2 si tahakkuk ettirilebilmiş 
fınazar olunmuştur. Bu gelişmedeki tutukluğu bertaraf ile daha geniş bir projenin tahakkukuna çalışılması icaibcd 

2. — Yurt dışında ve bilhassa Almanya'da 350 000 kayıtlı ve 50 000 civarında da kayıtsız Türk işçisi çalışmak 
ketlerine yapacakları seyahatler değerlendirildiği takdirde 900 000 kişilik bir potansiyel mevcut bulunduğu meyd 
THY yollanılın her zaman istifadesi mümkündür. Ancak bu ihtiyaca 'mevcut filo ile hiçbir suretle cevap vermeye im 

Bu konuda hazırlanmış her hangi bir teklif veya proje yoktur. Bu 'maksatla alınacak uçakların bedellerinin azam 
da karşılanması mümkün görülen bu önemli konuda, çalışmalarda bulunulmasına bilhassa işaret etmele isteriz. 

3. — İç hatlarda sefer 'aksamaları ve yolcuya muhatap personelin iyi muamelede titizlik göstermeyişi hususund 
dir. Doğu, Karadeniz, 'Güney - Doğu ve Güneydeki hava alanlarının teknik cihazlanma. ve ışıklandırılmalarının bulu 
kötü hava şartlarında iniş ve uçuşa salim olmayışları önemli bir mazeret halinde kabul edilebilir. Ancak program dü 
tizliğin gösterilemediği de dikkati çekmektedir. Jetleşme projelerinin gelişmesi halinde sözü edilen bölgeler hava ala 
nik tesislerin kurulması derpiş olunmalıdır. 

Personelin yolculara iyi 'muamelede bulunması bir eğitim konusudur. THY İşletmesinin bu husustaki eğitime önem 
'kontrol altında bulundurması şikâyetleri azaltacaktır kanaatindeyiz. 

4. — THY nın dış reklâmlara ehemmiyet vermesi gerekir. Bunun için. de reklâm bütçesinin, özetleşme projesinin 
icabeder. 

Dış seferlerde, diğer uçak şirketlerinin müşterilerine sundukları hediyelik eşyalara mukabil THY büyük bir ata 
lâm vasıtası bulunan hediyelik eşyalarla memleketimizin havasını yaymak THY na olduğu kadar, memleketimize de 
dir. Bu husus da göz önünde bulundurulması temenniye şayan görülmüştür. 

5. — THY anatamir ve bakım için yurt dışındaki müesseselere başvurmak zoııındadır. Ye büyük çapta, döviz 
inşa edilen Yeşilköy Hava Alanındaki Anatamir İstasyonunun inşaatına öncelik verilmelidir. Gerçi bu inşaat Bayın 
pılmaktadır. Fakat meselenin döviz tasarrufu ve genel tasarruf ile ilgili bulunması itibariyle bu raporda da temas 
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6. — THY mn 1970 yılı yatırım tekliflerinde; malzeme ve teçhizat alımı için - (12 000 000) Tl. ve yer 
harcamada îbulunması plân tatbikatı yönünden uygun mütalâa edilmiştir. 

M'eyd'an hizmetleriyle, yolcu bagajlarının süratle naklini temin hususunda THY mıı kendi imkânlarını 
da tom'ennil erimiz arasında yer almıştır. 

7. — Personel istihdamında norm kadrolar çerçevesinde, hizmete cevap verebilecek seviyenin tasarruf a 
teri'lnıesi zararı azaltıcı unsur olarak mütalâa edilmiştir. 

Raportörler 

İsmet Angı 
Eskişehir Milletvekili 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

11.440 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

12 000 

10 707 024 

12 000 

11 739 997 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

5 166 001 

10 707 024 

5 182 001 

11 739 997 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

5 166 001 5 182 001 

12.110 
12.131 
12.150 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

4 410 000 
756 000 

1 

4 001 000 

4 423 000 
759 000 

1 

4 235 001 

12.211 
12.212 

12.250 

12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc
reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 

2 674 000 

717 000 

260 000 

350 000 

2 790 000 

745 000 

1 

700 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplam; 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.510 Ek görev tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

.;•, •••'.- ;"' •'••[ I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 

— 1132 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

773 000 1 525 393 

60 000 60 000 
5 000 5 000 
10 000 10 000 
100 000 150 000 
556 000 1 220 393 

42 000 80 000 

25 000 25 000 

10 000 10 000 
15 000 15 000 

4 422 4 400 

1 

4 200 

733 400 

4 200 

761 001 

19 000 20 000 
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Holüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.81.3 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12,841 Tedavi1 yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 327 001) 

27 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 437 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

71 250 

47 500 

161 500 

9 500 

9 500 

1 
Hükümetçe istenen 
Maddü Bölüm top 
Lira Lira 

100 000 

180 000 

15 000 
2 000 

10 000 

47 500. 50 000 

95 000 100 000 

11 400 
166 250 
95 000 

• 12 000 
175 000 
100 000 

1 282 975 
• *-i- '".V: '.- '. 

1 249 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR 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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri! 
13.430 Taşıma giderleri 

— 1134 — 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

47 500 
54 150 
237 500 
47 500 
53 200 
47 500 
28 500 

14 250 
14 250 
23 750 
9 500 

57 000 
114 000 
2 850 

50 000 
50 000 
150 000 
70 000 
(55 000 
55 000 
30 000 

61 750 89 000 

20 000 
25 000 
34 000 
10 000 

65 000 
80 000 
5 000 

515 850 470 000 

72 675 85 000 

173 850 150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HlZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler \ 

— 1135 — 

1 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

226 100 215 000 

14 250 15 000 

47 500 50 000 

164 350 150 000 

232 750 240 000 

58 901 79 

4 750 5 000 

20 901 20 001 

1 1 

20 900 20 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

159 600 155 001 

19 000 

19 000 

140 600 

127 300 
13 300 

12 000 

10 707 024 

1 282 975 

58 901 

1 615 000 

159 600 

13 835 500 

25 001 

25 000 
1 

130 000 

no ooo 
20 000 

12 000 

11 739 997 

1 249 000 

79 002 

1 665 000 

155 001 

14 S00 000 



36 — Ulaştırma Bakanlığı — 1138 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

iiölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

2 210 000 

2 105 000 
105 000 

2 210 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

920 000 

920 000 



32.000 KAMULAŞTIRMA 
LAR 

6^ i:' v 

0 Kamulaştırma ve satmalına bedel; 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

000 

300 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık memur ve hizmetlilerinin öğle 
yemeklerine yardım olmak üzere (TCDD 
Yardım Sandığına) 46 000 

220 000 

300 000 325 000 

325 000 

46 000 55 000 

55 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(; UOEN. YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine jçeçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1140 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

27 000 27 000 
23 000 

220 000 
300 000 

46 000 
50 000 

23 000 

50 000 

50 000 50 000 

616 000 
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Rapor 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

GİRİŞ 

1970 malî yılı Çalışma Bakanlığı bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda hazırladığımız 
1970 malî yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesi (37 234 869) liradan ibarettir. Bunun (18 500 000) lirasını ca 

tırım harcamaları ve (1.7 384 869) lirasını da sermaye teşkili ve transfer harcamaları teşkil etmektedir. 
Bu duruma göre bakanlığın bütçesi geçen yıldakinden (696 812) liralık bir artış kaydetmektedir. Bu ar 

(235 000) lirası yatırım harcamalarından, (457 550) lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
revleriyle ilgili konular bakımından bu görevleri karşılıyabilecek önemli bir artış görülmemektedir. 

Münakalelerle birlikte (37 648 757) liraya baliğ olan 1969 yılı bütçesinden 31 . 12 . 1969 tarihine kad 
(29 946 632,50) liradır. Bundan başka tasarruf amaciyle (1 840 573) lira mevkuf tutulmuştur. Geri kalan 
hizmetlere hasredileceği anlaşılmış bulunmaktadır. "" 

Diğer taraftan harcamaların yerine masruf olduğu ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği görülmüş 

4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, yürürlüğe girdiği 1946 yılından bu yana, bu kanu 
kanlığın gaye ve görevlerini karşılıyabilecek yeterli kadro artışları kaydedilmediği bilinen bir keyfiyetti 

Kadroların bu tarihten beri sabit kalmasına karşılık sosyal hayat süratli bir gelişme temposu takibetmiş 
maddelerinin gerektirdiği hükümler Çalışma Bakanlığına tereddübeden görevleri birkaç misline çıkarmışt 
leriyle yakın ilgisi de nazara alınırsa, görevin önemini ve bunun tahmil ettiği yükün şümulünü gösteren so 

Bu anlayış içerisinde Çalışma Bakanlığının sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesindeki gittikçe a 
Toplumda sosyal barışın hüküm sürmesi her şeyden önce işçi ve işverenler arasındaki münasebetlerin 

maktadır. îş şartlarının âdil esaslara bağlanması, çalışanların sosyal güvenliklerinin teminat altına alınm 
münasebetlerin geliştiği memleketlerde, işgücünün en verimli bir şekilde kullanılması imkân dâhiline girebil 
görevler arasında işgücü sorunlarının da çok önemli bir mevki işgal ettiği gözden uzak tutulmamalıdır. 

1970 yılı Çalışma Bütçesini, mevzuat çalışmaları, diğer faaliyetler ve teklif ve temenniler olmak üzere 

I - Mevzuat çalışmaları : 
Çalışma Bakanlığı, mevzuat konusunda, görev ve gayesine müteveccih olarak daima artan bir gelişme 

maları raporumuzda (3) anabölüm içinde incelenmiştir. 
1. Bütçe devresi içinde kabul edilen mevzuat; 
2. Bakanlıkça hazırlanmış olup ilgili mercilere sevk edilmiş olan mevzuat; 
3. Üzerinde hazırlık çalışmaları yapılan mevzuat. 
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1. Bütçe devresi içinde kabul edilen mevzuat : 
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A) Kanunlar : 
Kanun Kabul 
No. tarihi 

a) 1071 13/12 1968 

o) 1139 27/ 3/1969 

c) 1168 30/ 4/1969 

d). 1186 23/10/1969 

e) 1189 13/11/1969 

Konusu 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 saydı Kanunun 6 neı maddesin 
ile ilgili 18.5.1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının d 
(Resmî Gazete : 25.12.1968, No. 13084) 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında ;Sosyal Güvenlik ha 
masının uygun bulunduğuna dair Kanun. (Resmî Gazete : 7 Nisan 1969, No. 13168) 
Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme 
bulunduğuna dair Kanun. (Resmî Gazete : 9 Mayıs 1969, No. 13194) 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
Kanun. (Resmî Gazete : 3 Kasım 1969, No. 13341) 
991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sa 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna e 
sine dair Kanun. (22 Kasım 1969, No. 13358 sayılı Resmî Gazete) 

• 
B) Tüzükler : 

Kararname 
No. 

a) 6/10932 11/11/1968 

b) 6/11172 7/ 1/1969 
c) 6/11648 4/ 4/1069 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerlerinin denetim 
(Resmî Gazete : 30 Kasım 1968, No. 13065) 
Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü (Resmî Gazete : 23 Ocak 1969, No. 13108) 
Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılma şartlariyle emzirme1 odaları ve çocuk bakım yurt 
,(Resmî Gazete : 22 Mayıs 1969, No. 13204) 

d) 6/11761 2 / 5/1969 Kadın işçilerin sanayie ait işlerde gece postalarında çalıştırılma şartları hakkında Tü 
ran 1069, No. 13215) 

c) 6/11974 5 / 6/1969 İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları hakkında Tüzük. (Resmî Gazete : 14 Temmuz 19 
f) 6/12104 18/ 7/1969 İşçi çalışma ve kimlik karnesi Tüzüğü. (Resmî Gazete : 15 Ağustos 1969, 13276) 
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C) Bakanlar Kurulu Kararı : 

1144 — 

Kararname 
No. 

Kabul 
tarihi Konusu 

a) 6/11045 4/12/1968 4.5.1967 tarih ve 862 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak 28.6.1968 tarih 
lanan 116 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 1.7 Haziran 1962 tarihinden 
(Bakanlar Kurulu Kararı. (Resmî Gazete : 26 Aralık 1968, No. 13085) 

b) 6/11247 13/ 1/1969 Türkiye Cumhuriyeti ile Halânda Kırallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde An 
.Sözleşmesinin uygulama şekilleri hakkında İdari Anlaşmanın 1 S/u bat 1968 den 
kında. (Resmî Gazete : 26.6.1969, Sayı : 132:?3) 

e) 6/1188)1 )!1/ 5/1969 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal. Gü 
takibedcn ilk gününden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması hakkında 
No. 13247) 

d) (i/12007 20/ 6/1969 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında. 4 Tem mu:: 1966 tarihinde Br 
iGenel Sözleşmesinin uygulama şekillerine dair İdari Anlaşma hakkında. (Resmî 

e) 6/11568 26/ .3/1960 21 Ekim 1965 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler v 
Teşekkülleri arasında akdedilen anlaşma çerçevesinde 2 Eylül 1968 tarihinde im 
Fon Projesi Ön Uygulama. Anlaşması» nm imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek 
Kurulu Kararı. (Resmî Gazete : 1 Ağustos 1969, No. 13264) 

D) Yönetmelikler : 

a) 11.8.1964 gün ve 11777 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sendikaların iş kolları 
lunun. geliştirilmesi hakkında ek Yönetmelik. (Resmî Gazete1 : 8 Oeak 1969 tarih ve 13091 sayı) 

b) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileriyle eş ve çocuklarının mahallî mevzuat ve toplu iş sözleşmeler 
larla işverenler tarafından ayrıca yapılan yardımlar dışında kalan sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşi 
lerde karşılanmasına dair yönetmeliğin 11 ııci maddesinin değiştirilmesine dair Yönetmelik. (Resmî Gazete 

c) 30.5.1969 tarih ve 1 sayılı Asgari Ücret Teshil Komisyonu Karan. (Resmî Gazete : (i Haziran 1969, 
d) 8 Ocak 1969 gün ve 13095 sayılı Resmî Gazetenle yayınlanarak yürürlüğe giren 28 sıra No.İn iş ko 

ve 11.8.1964 gün ve 11777 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sendikalar İş Kolları Yönetm 
değiştirilmesi hakkında ek Yönetmelik. (Resmî Gazete : 30 Temmuz 1969, No. 13262) 
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e) 1 1 . 8 . 1964 gün ve 11777 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sendikaların işkolları yöne 
kolunun değiştirilmesi hakkında ek yönetmelik. 

'(Resmî Gazete : 27 Ekim 1969, No. 13 237) 
f) İş ve İşçi Bulma Kurumu mahallî danışma komisyonları hakkında yönetmelik. 
(Remi Gazete : 1 Kasım 1969, No 13 340) 
g) Ereğli Ilavzai Fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 22 . 7 . 

rarname ile kabul olunan Amele Birliği ve İhtiyat ve Teavüıı sandıkları talimatnamesinin 3 ncü maddesinin değişt 
(Yönetmelik, 21 . 10 . 19G9 ve 6/12 547 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuştur. 
(Resmî Gazete : 19 Kasım 1969, No. 13 355) 
Görüleceği üzere bu bölümde ikisi milletlerarası anlaşma ve sözleşme olmak üzere (5) Kanun, (6) tüzük, (5 

(7) yönetmelik olmak üzere ceman (23) çeşitli mevzuat yer almış bulunmaktadır. 

2. Bakanlıkça hazırlanmış ıolup, ilgili mercilere sevk edilmiş ıolan ımevzuait (tasarıları : 
Â) Kanunlar : 
a) «Sosyal güvenliğin asgari normları hakk'ndaki 102 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin» onaylanma 

kadük olduğundan yeniden Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
b) «Sosyal güvenlik bakımından yabancılara eşit muamele yapılmasına dair 118 sayılı Milletlerarası Çalışma 

hakkındaki kanun tasarısı kadük olduğundan yeniden Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Dışişleri Bakanlığın 

B) Tüzükler : 
a) «(Sakatların ve eski hükümlülerin rehabilitasyonları ve çalıştırılması» hakkındaki tüzük hazırlanmış ve ilgil 

dıktan sonra Damştaya sunulmuştur. Tüzük gösterilen lüzum üzerine halen Yüksek Sağlık Şûrasmca incelenmekted 
b) «İşverenlerin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmeleri zorunluğu» hakkındaki Tüzük tasarısı h 

tadır. 
e) «İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevleri hakkında Tüzük hazırlanmış olup halen Danıştayda tetkik edilme 
d) Gündem ancak 8 veya daha az çalışılması gereken işler hakkındaki tüzük halen Danıştayda incelenmektedir. 
e) Belirli çalışma süresinin 1 haftanın işgünlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından im 

lışma koşulları hakkındaki Tüzük hazırlanmış ve tetkik için Damştaya sunulmuştur. 
î ) Devamlı veya nöbetleşe işçi postalariyle yapılan işlere ilişkin özel usul ve kurallar hakkındaki Tüzük de hale 

tedir. 
g) İş Kanununun 75 nci maddesine göre hazırlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü halen Danıştayda bulu 
h) İş Kanununun 74 ncü maddesi gereğince hazırlanan Maden Kömürü ve Taş Ocakları İşletmelerine ilişkin Tüz 

dir. 
i) Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Damştaya gönderilmiştir. 
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j) İş Kanununun 74 ııcü maddesi gereğince çıkarılan parlayıcı patlayıcı, tehlikeli zararlı maddelerle 
tehirleri hakkındaki tüzük, Danıştayda inceleme konusu olmaktadır. 

k) İş Kanununun 75/D maddesi gereğince hazırlanan işyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerlerinin 
nıştayda tetkik edilmektedir. 

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar- Kanununun 135 nci maddesi gereğince hazırlanan Sosyal Sigorta İşlem 
mektedir. 

m) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 nci maddesi uyarınca, hazırlanan Sosyal Sigorta Sağl 
tayda tetkik edilmektedir. 

Bu bölümde yer alan (2) kanun tasarısı ile (13) tüzük tasarısının yakın bir gelecekte yürürlüğe girmi 
3. — Üzerinde hazırlık çalışmaları yapılan mevzuat tasarıları. 

A) Kanunlar : 
a) Yeni İş Kanununun kabulünden sonra onaylanması imkân dâhiline giren «.asgari ücret tesbit usu 

sı Çalışma Sözleşmesi» üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup mütalâaları alınmak üzere bakanlıklara sev 
b) Aynı şekilde «Yıllık ücretli izinler hakkındaki 52 sayılı Sözleşme üzerindeki çalışmalar tamamlanmış 

redir. 
e) «Tek işçinin taşıyabileceği âzami yük hakkındaki 127 sayılı Sözleşme» de sevk edilmek üzere bulunma 
d) «iMâlûliyct, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları hakkındaki 128 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» d 

gönderilecektir. 
e) «(Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline dair kanun tasarısı» üzerindeki hazırlık 

ri Bakanlığına gönderilmiş olacaktır. 
f) «Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair hazırlanan 

kanlığına sevk edilmek üzere bulunmaktadır. 
g) 1969 yılı içerisinde hazırlanarak Meclise sunulmuş olan Bakanlık Teşkilât kanun tasarısı Çalışma 

Plân Karma Komisyonuna intikâl etmişti. Seçimler dolayısiyle; tasarı kanunlaşamadığından, bu del'a daha, 
nunu tasarısı hazırlanmaktadır. 

h) İş ve İşçi Bulma Kurumunda kurulan bir komisyonun çalışmaları sonunda hazırlanan İşsizlik Sigor 
na tevdi edilmiştir. Tasarı, bakanlıkların ve ilgili teşekküllerin mütalâası alınmak üzere sevk edilmiştir. 

ı) İşverenlerin işyerlerinde eğitim vermelerini öngören 3457 sayılı Kanunun kapsamını değiştiren kanu 
birleştirilerek çıkarılması ile ilgili çalışmalar sona ermiştir. Tasarı bugünlerde bakanlıkların ve; ilgili teşe 

i) Son olarak 1 . 12 . 1965 tarihinde Meclise sevk edilmiş olan tarım alanında İş ve İşçi Bulma Aracıla 
milletvekilleri tarafından kanun teklifi haline getirilmiş ise de, bu defa da yalnız Çalışma Komisyonunda, g 
meden kadük hale gelmiştir. Tasarı yeniden ele alınmış olup incelenmektedir. 
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j) 15 . 7 .1963 tarihinde kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
lıkların giderilmesi için uzun zamandan beri yapılan çalışmalar nihai safhasına gelmiş bulunmaktadır. Bu arada ger 
kanunların tatbikinde işçi - memur ayırımının bu kanun bakımından kesin bir şekilde halli de keza 274 sayılı Kanun 
alınmış bulunmaktadır. 

k) Tarım iş kanunu tasarısı 1 . 2. 1969 tarihinde Başbakanlığa arz edilmiş ve Başbakanlığın 15 . 7 . 1969 tarih 
kanunu tasarısının Sanayi Bakanlığınca imza edilmiyerek iade edildiğini ve mucip sebebolarak da tasarının Türkiye 
alâkalı bulunması hasebiyle tetkik edilmekte olduğunun gösterildiği kaydedilmiştir. Tasarı halen Başbakanlıktadır. 

1) 228 sayılı Emekli sandıklariyle, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tâbi hizmetlerin birleştiri 
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Çalışma Komisyonunca görüşülmüş ve 10 ncu madde yeniden kaleme a 
larda incelenmeden kadük hale düşmüştür. Tasarının kanunlaşması için gerekli hazırlık ve çalışmalar yapılmaktadır 

m) Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına ve bu kanuna geçici bir mad 
tasarısı da kadük vaziyete gelmiş bulunan tasarılar arasında bulunmaktadır. Yeniden şevki için hazırlık ve çalışmal 

n) Maliye Bakanlığı ile temas temin edilmek suretiyle yeniden hazırlanmış bulunan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı halen Başbakan 

o) 4792 sayılı Kanunun 3, 10 ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek ve bir geçici madde ek 
17 . 5 . 1966 da Başbakanlığa sunulmuş ve Başbakanlıktan alman 19 . 8 . 1967 tarihli yazıda tasarının Maliye Bakanlığ 
kanlığa iade edildiği öğrenilmiştir. 

ö) Başbakanlığa sunulmuş olan «5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bir m 
kanuna bâzı maddeler ile 2 geçici madde eklenmesine dair» kanun tasarısı Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

p)1 15 . 2 . 1966 tarihinde Başbakanlığa ve oradan da Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «Olağanüstü hal insa 
kümlülüğü» kanun tasarısı komisyonlarda görüşülemeden kadük vaziyete gelmiştir. Tasarı yeniden Başbakanlığa se 
alman yazıda tasarının Millet Meclisine şevki için imzaya çıkarıldığı bildirilmiştir. 

B) Tüzükler : 
a) Deniz İş Kanununun 35 nci maddesi gereğince hazırlanmakta olan gemi adamlarının sağlık, iaşe ve ikamet ş 

rısı, Bakanlıkta kurulan bir heyet tarafından bugünün beslenme ve diyetenik prensiplerine uygun olarak yenib 
tadır. 

b) 931 sayılı İş Kanununun 89 ncu maddesi gereğince hazırlanması öngörülen Teftiş Tüzüğü üzerindeki çalışmal 
yakında Danıştaya gönderilmek üzere Başbakanlığa arz edilecektir. 

O) Yönetmelikler : 
Kadük vaziyete düşmüş kanun tasarıları da dâhil olmak üzere bu bölümde sayılan (20) çeşitli mevzuat hakkında 

ların süratli yapılacağı ve yakın bir gelecekte bunların da mevzuatımız içerisinde yer almasının sağlanacağı ümided 
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II - Diğer faaliyetler : 
1. — Toplu Sözleşme tatbikatı ve ücretler : 
275 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1963 yılından beri işçi ücretleri Toplu Sözleşmelerle nazarlık k 

ler veya teşekkülleri arasında yapılan Toplu Sözleşmelerde sosyal yardımlarla birlikte ücret unsuru sözleşm 
olmuştur. 

Genel esprisi itibariyle serbest pazarlık esasına dayanan bu sistemde Devletin müdahalede bulunması dü 
lî ekonomi üzerinde, sırasında geniş etkileri bulunan ve dolayısiyle sosyal politikasını etkliyen böyle öneml 
yirci kalamayacaktır. Çünkü sosyal gelişme ile ekonomik gelişme birbirine paralel olmak zorundadır. Bu 
tışlarının seyrini ve özellikle fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takibetmek zorunluğu vardır. Bunun is 
ve lüzumlu araştırmaların yapılmasiylc mümkün olabileceği izahtan varestedir. 

Ancak bu önemli konudaki bilgileri derliyebilmek için geniş ve tecrübeli elemanlardan müteşekkil bir 
de, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısının kanunlaşmam ası ve kadrosuzluk yüzünden yeterli çalışma yapılam 

Elde mevcut imkânlarla edinilen ve 25 . 12 . 1969 tarihine kadar Bakanlığa intikâl eden bilgilere göre 
bu sözleşmeler (17 736) işyerini kapsamış ve her yıl yapılan Toplu Sözleşmelerden istifade edenlerin mikta 
kam 1963 ten beri yapılan sözleşmelerden vâdesinde feshedilenlerin kapsadığı işçi miktarını da ihtiva etmek 
bulmak için bugüne; kadar feshedilen sözleşmelerin kapsadığı işçi miktarını bu sayıdan düşmek gereklidir. 

Bu durum Toplu Sözleşmelerin kapsadığı işyeri sayısı itibariyle verilen rakam için de aynıdır. 

Toplu İş Sözleşmeleri 

Yapıl an 
Topl u Kapsadığı işyeri Kapsad lğl İŞÇİ Y 

Senesi Sözleşme A . Özel S. Kamu S. Özel S. Kamu S. İşyeri 

1963 96 29 127 3 494 5 978 15 
1964 1 078 1 435 2 483 263 836 172 926 3 91 
1965 873 1 114 1 742 50 264 121 750 2 85 
1966 1 172 1 624 1 006 170 027 159 734 2 63 
1967 9 343 2 365 1 256 78 767 109 716 3 62 
1968 1 241 1 516 1 379 158 610 219 203 2 89 
1969 921 926 734 87 822 41 268 1 66 

7 724 9 009 8 727 812 820 830 575 17 73 
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GREV 

Greve, katılan Kaybola 
Senesi Grev adedi Gün sayısı işçi sayısı iş 'günü sa 

1963 8 269 1 500 19 
1964 83 2 969 6 630 238 
1965 43 1 25'6 6 540 304 
1966 41 743 11 300 412 
1967 101 4 121 9 495 350 
1968 54 1 714 5 259 174 
1969 99 969 11 515 204 

Not : 1969 sütunundaki bilgiler Bakanlığımıza intikal etmiş (52) grev fişinde?ı alınmıştır. 

LOKAVT 

Lokavta tabi Kaybola 
Senesi Lokavt adedi Gün sayısı işçi sayısı iş günü 

1963 54 1 149 1 659 2 
1967 
1968 71 1 307 758 7 
1969 1 10 18 

Ücret konusunda üzerinde durulacak mühim bir husus da asgari ücretlerin tâyin ve tesbitidir. 931 sayılı Kanunu 
de gereğince hazırlanan Yönetmelik esasları dâhilinde kurulmuş olan asgari ücret tesbit Komisyonu 24 . 5 . 1968 tari 
başlamış ve yaptığı 37 toplantı neticesinde, kanundaki amaçlar ve asgari ücret Yönetmeliğinde öngörülen esaslar 
lıklardan, Üniversitelerden, Devlet Plânlama Teşkilâtından, İstatistik Enstitüsünden ve Bölge Çalışma Müdürlüklerin 
ve bilirkişi raporlarını gözden geçirerek bütün yurtta ve bütün işkodlarında çalışan işçileri kapsamak üzere altı ayrı 
tesbiti cihetine gitmiştir. 
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Sosyal ve ekonomik gelişmişlik dereceleri göz önünde tutularak bütün iller aşağıda gösterilen 6 grupta t 

I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup 

İstanbul Ankara Hatay Çanakkale Siirt 
Kocaeli Manisa^ Burdur Tokat 
İzmir Rize Muğla Kütahya 
Adana Kayseri Denizli Artvin 
Zonguldak Antalya Nevşehir Sivas 
Eskişehir Balıkesir Diyarbakır Niğde 
Bursa Elâzığ Amasya Urfa 
Gaziantep Uşak Ordu Afyon 
Sakarya; Kırklareli Erzurum Kastamonu 
Aydın Konya Erzincan Van 
Samsun Edirne Tekirdağ Sinop 
İç o] Kırşehir İsparta, Kars 

Bolu 
Malatya 
Trabzon 
Giresun 

Bilecik Çorum 
Çankırı 

931 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çeş'itli kanunlara göre tesbit olunan ve komisyo 
asgari ücretler yürürlükte kalmak şartiyle her gruptaki iller için tesbit edilen asgari ücretler aşağıda göst 

Lira Kr. 

1. —• Birinci grupa dâhil İstanbul ilinde günlük normal mesai karşılığı 19,50 
2. — İkinci » » > » » » » » 18,00 
G. — Üçüncü » :» » » » » > » 17,00 
4. — Dördüncü » » » » » » » » 16,50 
5. —• Beşinci » » » » » * :>y » 16,00 
6. — Altıncı » >. » » » » >> » 15,50 

İşyerlerinde çalıştırılan 16 yaşında ve daha küçük yaşttaM çocuk işçilerin günlük normal mesai karşılığı 
lerden (200) kuruş noksan asgari ücret tesbit edilmiştir. 
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2. .— ttşçd sağlığı fve işgiivemiliği : 
Memnuniyetle müşahede ettiğimiz hususlardan birisi de bakanlığın işçi sağlığı ve işgüvenliği konusuna verdiği önemd 
Bakanlığım işçi sağlığı ve işgüvenliği yönünden ümıit veren metodik bir çalışma içinde olması, mevzuat çalışmaları 

jüvenlik şartlarını araştırması, özel bir işgüvenliği teftiş teşkilâtı kurması, bunu rasyonel bir düzen içinde çalıştırmay 
le büyük bir ihtiyaç duyulan işçi sağlığı ve işgüvenldğine ilişkin neşriyat üzerinde çalışması, eğitimin değer ve lüzumun 
rek işçi ve işverenlerle ortaklaşa muhtelif seminerler tentibetmesi ve nihayet modern teknolojik problemlerin memleket yö 
ıraştırma ve incelemeleri yapacak bir işçi sağlığı ve işgüvenliği merkezi kurmaya yönelmesi takdirle karşılanır. 

Bakanlığın işçi sağlığı ve işgüvenliği konularındaki çalışmalarını, mevzuat çalışmaları, daha önce belirtilmiş olduğ 
biliriz. 

A) Teftiş, 
B) Eğitim ve yayın, 
C) İşçi sağlığı ve işgüvenliği merkezi kurulması, 

A) Teffliş Iajafflytetii : 
Kuruluş tarihinin kısalığıma rağmen, işçi sağlığı ve işgüvenliği teftiş teşkilâtı kadrosunun gün geçtikçe gerek aded 

mından olumlu bir şekilde geliştiği söylenebilir. 
Sanayi ve işhayatının bütün teknik ihtisas kollarını ihtiva eden işgüvenliği teşkilâtı memleketin sanayi hayatının ica 

mıtılmıştır. 
Her işgüvenliği müfettişi yine mahallî ihtiyaçlara ve icaplara göre hazırlanmış ve bölge çalışma müdüıiüMerinee tasv 

faaliyetini devam öttirmekte ve teftişlerini yapmaktadır. 

Teftişlerde tercJbam tatbik edilen usul, klâsik bir teknikten ziyade halk ilişkileriyle memleket ve iktisadi hayatımı v 
mmdurularak irşad ve ikaz yoludur. Birçok defa işyerinde yaptıkları telkinlerle inandırmak suretiyle güvenlik bakımı 
iırlar. 

Teftiş programlarımın hazırlanmasında işkollannm kaza riskleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim tarifesi kodları 
.statistikieri göz önümde bulundurulmakta kaza ve hastalık adedi çok olan işkolları ile işyerlerine bir öncelik tanımakt 
vTâdeli olarak verilmek suretiyle daha kısa bir zamanda neticeye gidilmektedir. 

Yapılan teftişlerin toplamı on aylık devre içerisinde (155 034) e baliğ olmuş olup, seneye iblâğı halinde bu rakam 
saplanmıştır. İşyerleri ilmî ve teknik açıdan teftiş edıilmek suretiyle mevcut aksaklıklar giderilmeye çalışılırken yapılan u 
işgüvenliği fikri ilgiMlere aktarılmaktadır. 

Bugün için mevcut işgüvenliği müfettiş sayısı (114) olup, bunların mesleklerine göre dağılımı ezcümle şöyledir. Mad 
Mühendisi (22), Kimyager ve Kimya Mühendisi (24), Elektrik Mühendisi (10), İnşaat Mühendisi (14), Tabip ve Teks 
Mühendisi (2), yönetmeliğim (D) fıkrasının öngördüğü yüksek okul ve fakülte mezunu (4) kişidir. 

Halen, Ankara, İstanbul, İzmir ve Zonguldak'ta organize edilmiş bulunan grup başkanlıklarımın ihtiyaca göre diğer b 
çalışılmaktadır. 
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B) Eğitim we lyaym, (fla)a%e>tiil : 
Eğitim çalışmalarının bir kısmı bakanlık .tarafından organize edilerek yürütüldüğü gibi, diğer müesse 

tarafından hazırlanmış seminerlere ve toplantılara katılma şeklinde tecelli etmektedir. Bu faaliyet cümlesin 
İstanbul'da Chrysler firması tarafından organize edilen 13 haftalık işgüveniiği seminerinde İstanbul 

süre içinde ikişer gün olarak görev almışlardır. 
İşsağlığı ve işgüveniiği konulu bir saat süreli konferanslar tertiplenımesi için İstanbul'da 36 işyerine 

olumlu cevap alınmıştır. 
Türk - İş'in düzenlediği işçi tipi seminerlere, İstanbul grupuna bağlı işgüvenlik müfettişleri konferan 
Tüberküloz haftasında Verem Savaş Derneğiyle ortaklaşa tertiplenen tartışmalı konuşmalarda işçi sağl 

okullarda işgüveniiği konusunda konferanslar verilmiştir. 
Türkiye Çimento Sanayii Güvenlik Mühendisi ve idarecileri için tertiplenen yüksek seviyeli bir seminer 

sorunları tartışılmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda eğitim faaliyetlerini daha sistemli ve verimli bir hale getirmek için hazırlanan özel 

müesseselere gönderilmiştir. Anket cevaplarının tasnifinden, Eğitim ve Araştırana Merkezine ait bilim v 
isonra bu çeşit faaliyetleri daha iyi organize etmek mümkün olabilecektir. 

Senelerden beri bu sahada duyulan yayın eksikliğinin tamamlanımaısı için saırf edilen gayretlere, imkâ 
(maktadır. 

C) işçi Isağlığı rçie ü^güvemiliği tmıerfkiezi IkıtnıILmıalsı : 
Gerek işhayatmın muhtelif sektörlerinde çalışanların sağlığını ve işgüvenliğfcti bilimsel metotlarla ele a 

paralel olarak ortaya çıkan işgüveniiği sorunları üzerinde gerekli araştırmaları yapmak gayesiyle Hüküm 
resiyle ortaklaşa plânladıkları «İşçi Sağlığı ve İşgüveniiği Merkezi» projesi karşılıklı iımza formaliteleri t 
foaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Geçen seneki bütçe raporunda maksat, gaye ve malî portesi ile tatbikat plânı tafsilen arz edilmiş bulu 
randımanlı bir çalışmaya yönelmesi bakımından bakanlık tarafından gerekli bütün tedbirlerin alındığı görü 

Dört seneye sâri bir şekilde plânlanmış (1 499 800) Amerikan doları tutarındaki bu proje gereğince (7 
miş Milletler Özel Fon İdaresi tarafından proje meneeerti, eksper, burs ve teknik malzeme ve cihazlar ih 
Hükümeti (Çalışma Bakanlığı) bina, arsa, merkezde çalışacak teknik ve idari personel ile büro giderler 

Bu projenin tahakkukunu sağlamak için program gereğince : 
Hükümet mükellefiyeti olarak geçici bir bina kiralanarak ilk ihtiyaç ve çalışmaları karşılıyaoak şekil 
Merkezin müşavir ve yabancı meneeeri tâyin edilerek gelmiş ve bakanlık tarafından tâyin edilen Türk 

lana başlamıştır. 
İnşa edilecek merkez binası için arsa aranmış ve Millî Emlâke ait 6 000 metrekarelik bir arsa bulunac 
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Binanın program ve avan proje eksikleri hazırlanmıştır. Bunlar kısa bir zamanda Bayındırlık Bakanlığına intikal 
yılı yatırım projesinin tatbikatına geçilecektir. 

Merkezin müdür ve müdür yardımcısına ilâveten diğer teknik personelin tâyinleri peyderpey tamamlanmaktadır. 
dan 8 eleman tâyin edilmiş olup, bunlardan dördü uygulama plânı gereğince gerekli eğitimlerinin sağlanması, bilgi v 
için birer yıl süre ile dış memleketlere gönderilmişlerdir. 

Geri kalan teknik ve idari personelin tâyinleri üzerinde durulmaktadır. 
Mezkûr merkezle ilgili olarak bir kuruluş kanun tasarısı da hazırlanmış, gerekli mütalâaların alınmasına ve for 

edilmiştir. 
Merkezin ihtiyacı olan teknik malzemelerin ve cihazların listeleri hazırlanarak Özel Fon İdaresine gönderilmiş ve 

bir kısmı gelmiş ve gümrüklerdeki formaliteleri ikmal edilerek ithali sağlanmıştır. 
Merkezde çalışacak yabancı eksperlerin kalifikasyonu evsaf ve formasyonları tesbit edilmiş ve buna dayanılarak 

muhtelif namzet teklifleri incelenmiş ve uygun görülenler ilgili teşekküllere bildirilmiştir. Kısa bir zamanda gelere 
mektedir. 

Merkezin faaliyetine paralel olarak bölge lâboratuvarları kurulması fikri benimsenmiş, bu hususda Birleşmiş Millet 
ettirilmiştir. Olumlu bir sonuca varılacağı tahmin edilmektedir. 

Memleket çapında uygun bir düzen içinde koordone bir çalışmayı sağlamak üzere uygulama plânı gereğince ilg 
üniversite, işçi ve işveren mümessillerinden mürekkep bir koordinasyon komitesi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Eğitim ve öğrenim ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde ele alınması ve iyi bir plâna bağlanabilmesi için alâkalı 
yapılmasına tevessül edilmiştir. 

Bu durumda kısa bir zamanda faaliyete geçmesi beklenen merkezin işçi sağlığı ve işgüvenliği problemlerinin çözü 
dalar sağlıyacağından şüphe edUmemektedir. 

3. ı— ITetenaik yandım fvte teğiltiim, ıçafoşımjaiiarı : 
Burslar : 
Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumlanın mtemuırlarınıın sosyal, akonıomnik ve teknik komuiıarda daha ge 

edilerek, görevlerini daha başarılı ve etkili bir tarzda ifa edebilmelerini sağlamak maksadiyle AID tarafımdan t 
uzlaştırma ve tahkim» kamularımda üç eleman üç ay müddetle Amıeırika'ya gönderilmiştir. Ayını projeden yine üç e 
rika'ya gönderilmeleri sağlanmıştır. 

Aynı projenin tatbikatını yürütmek için miemlekeıtimize gelmiş olan AID uzmanı çalışmalarınla bu yıl içerisind 

Eğitim tfaaiMlyeiti! : 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1969 yılında da Bakanlığımız Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde, beş yıllık 

bulunan ücret siyaseti, işçi sağlığı, meslek hastalıkları, işgücü eğitimi, çalışanların emeklilik meseleleri, Milletlerara 
de son gelişmeler olmak üzere oeman (7) seminer düzenlenmiştir. İşçi - İşveren özel ve resmî sektör temsileilerinin i 
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enstitü binasında yapılan bu seminerlere toplam olaraik (593) kişi katılmıştır. Seminerler panel, yuvarlak ma 
seminer sonunda o seminer konusu hakkında değerlendirme yapılmış ve seminer notları bastırılmıştır. 19 
da belirtilmiştir. 

Sıra 
No. Konu İştirakçiler 

1 Ücret siyaseti Resmî ve özel sektörden 72 13 
2 İşçi sağlığı » » » 25 
3 Meslek hastalıkları » » » 78 19 
4 İşgücü eğitimi » » » 126 7 
5 Çalışanların emeklilik meseleleri » » » 126 21 
6 Milletlerarası Sosyal Siyaset » » » 72 21 
7 İş güvenliğinde ®on gelişmeler » » » 94 12 

Enstitü, seminer çalışmaları haricimde, özel ve resmî sektöre mensup muhtelif 'müesseselerden iş güvenliğ 
valkı olan talepleri de imkânları nisbetinde karşı lamaya gayret etmiştir. Ayrıca, sözü edilen konulardaki m 
ler nezaretinde enstitü binasında veya müesseselerde işçi ve idarecilere gösterilmiştir. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilm 
te, dergi ve maddi yardım yapılması sağlanmış bulıınınınktadır. 

4. Sosyal güvenlik : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten 1969 yılı sonuna kadar peyderpey 65 il 

ca bu illerden 59 unda sigortalıların eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır. 
1970 yılında da İstanbul ve Tekirdağ illerinde de bir kişiye kadar teşmil edilerek kanun kapsamı tamam 

kımından da eş ve çocuklara teşmili cihetine gidilerek, bu rejime tabi il sayısı 59 dan 64 e yükselmiş olacak 
Zonguldak'da E. K. I de eş ve çocuklara uygulanımıyacaktır. 
Q3u suretle 1970 yılı içinde eş ve çocukları sağlık yardımlarından faydalanacak ortalama sigortalı sayısı 

tir. 
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1970 yılı için tahmin edilen Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerleri, sigortalı sayıları ve sigorta yardımlarında 
1968 yılı fiilî ve 1969 yılı 7 aylık rakamlarla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1968 1969 1970 
fiilî * 7 aylık tahmini 

İşyeri sayısı 211 712 230 106 271 000 
Sigortalı sayısı 1 206 175 1 280 000 1 366 000 
Işkazası ve mesleik hastalığı sayısı 139 779 81 636 167 000 
İşlkazaısı ve meslek hastalığı ölüm vakası 820 331 900 
îşlkazası ve meslek hastalığı Mal. vakası 4 880 2 697 5 900 
İstirahat alan hasta 604 601 371 080 725 000 
Analık 156 632 100 208 190 000 
Maluliyet yaşlılık ve ölüm sigortasından malûller 3 075 1 761 5 000 
Yaşlılar 7 118 3 899 11 500 
ölüm 5 310 2 467 6 000 
Evlenme 6 103 2 483 7 000 

1969 yılı başında 61 yataklı sağlık tesisi, 33 yataksız dispanser ve 61 sağlık istasyonu olmak üzere 145 olan sa 
nunda : 

a) Yataklı sağlık tesisleri ve yatak sayısı : 
Adapazarı Hastanesi 
Balıkesir Hastanesi 
Elâzığ Hastanesi 
İsparta Dispanseri 
Muğla Sağlık İstasyonu 
Uşak Sağlık İstasyonu 
Karabük Sağlık İstasyonu 
Edremit Sağlık İstasyonu 
Edirne Sağlık İstasyonu 

Çevrilmiş, ayrıca Karadeniz Ereğli'sinde 120 yatalklı hastane açılmış olup bu suretle hastane sayısı, biri yatalklı 
yükselmiş, sanatoryum ve doğum evleriyle beraber yatalklı sağlık tesisi sayıisı da 58 olmuştur. Yatak sayısı da % 
tir. 

37 Yataktan 120 yatağa 
120 yataktan 200 yatağa 
30 yataktan 255 yatağa 
30 yataklı hastaneye, 
80 » » 
50 » » 

120 » » 
50 » » 
50 » » 
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(b) Dispanserler : 
1909 yılında İsparta Dispanseri hastane haline getirildiğinden dispanser sayısından bir düşülmüş, Antaiky 

panser haline getirilmeleri ve İzmir Çınarlı'da yeni bir dispanser açılması sebebiyle de dispanser sayısı 33 t 
Bununla beraJber, Çınarlı Dispanseri, Alsaneak Hastanesi bünyesinde, Adana Karşıyaka Dispanseri Kayse 

panseri de Bakırköy Doğumevi bünyesinde faaliyette bulunduğundan, dispanser sayısından, 4 aded düşülmü 

c) Sağlık istasyonları : 
11909 yılı içinde Muğla, Uşak, Karalbük, Edirne ve Edremit Sağlık istasyonların m hastane haline, Antaky 

dispanser haline getirilmesiyle sağlık istasyonları sayısından 7 düşülmüş, ve Elmadağ, Sineanfcöy, Gelibolu, I 
ka, Bartın ve Çaycuma olmak üzere 10 sağlık istasyonu yeniden açılmış olup, sağlık istasyonu sayısı 04 e yükse 

İOMAL 
Tesis Yatak 

Tesisler sayısı sayısı 

Hastane 52 8 061 
Sanatoryum 3 855 
Doğumevi 587 
Dispanser 31 
iSağlık istasyonu 64 

Toplam 153 9 503 

1970 yılında inşaatı tamam'larum'ak veya kiralanmak suretiyle hizmete açılacak, yatak sayıları artırılacak v 
aşağıda (gösterilmiştir. 

a) Yataklı sağlık tesisleri : 
60 yataklı iSivas Hastanesi '255 yatağa 

1100 » [Bursa » 435 » 
d'9 » Konya - Ereğli Hastanesi 50 » 

Beyoğ'lu'nda 870 yataklı, Tekirdağ^da 50 yataklı hastane ile, Ankara'da 200 yataklı çocuk hastanesi açıla 
sayısı 61 e yatak sayısı da % 18,4 bir artışla 11 195 e yükselecektir. 
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b) Dispanserler : 
1970 yılında Düzce, Ankara - Topraklı, Ankara - Çiftlik, Kırıkkale, Kastamonu, Sincanköy, Söke, Beşiktaş, Defte 

Perşeımbepazarı, Topçular, Ödemiş, Çayırova, Turgutlu, Bafra, Tokat, Van ve Bartın Sağlık istasyonları dispanser h 
- Doğançmar'da bir dispanser açılacak bu suretle dispanser sayısı 52 ye yükselecektir. 

c) Sağlık istasyonları : 
Dispanser bölümünde izah edildiği üzereı 20 s ağlık istasyonu dispanser haline getirilmesiyle sağlık istasyonu sayısı 

de (Karacabey, Orhaneli, Çayeli, Hopa, Aşkale, Mardin, Karamürsel, Akşehir, Seydişehir, Divriği, Kasımpaşa, Ümran 
ko'z ve Dalaman) olmak üzere 16 sağlık istasyonu yeniden açılacak, bu suretle sağlık istasyonu sayısı 1970 yılında 60 

Netice olarak 1970 yılında sağlık tesislerimizin durumu icmalen aşağıya çıkarılmıştır. 

Tesisler 

Hastane 
Çocuk hastanesi 
Doğumevi 
Sanatoryum 
Dispanser 
Sağlık istasyonu 

Tesis Yatak 
sayısı sayısı 

54 9 553 
1 200 
3 587 
o o 855 

52 
60 

173 11 195 Toplam 
Sosyal Sigortalarda tedavi faaliyeti : 
Son üç yıl tatbikatından elde edilen neticelere göre ortalama bir sigortalıya isabet eden yatak gün sayısı ile poli 

miştir : 
Yıllar Yatak gün sayısı Poliklinik sayısı 

19'66 2.05 6.96 
1967 2.01 7.39 
1968 1.95 8.16 

Ortalama sigortalı 'başına isaJbet eden poliklinik sayısı, eş ve çocuklara yapılan teşmilin de tesiriyle artmış olarak 
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Kuram sağlık tesislerinde ve anlaşmalı doktor ve müesseselerde 
kamları mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

yapılan tedavi faaliyetleri 1963 fiilî 

1968 (fiilî) 
1969 (7 aylık) 
1970 (tahminî) 

1968 (fiilî) 
1969 (7 aylık) 
1970 (tahminî) 

Kurum tesisi 

1 702 353 
1 123 001 
2 250 000 

Kurum tesisi 

7 102 966 
4 726 132 
9 500 000 

Yatak - gün sayısı 

Anlaşmalılar 

390 836 
269 920 
400 000 

Toplam 

2 093 18 
1 392 921 
2 650 000 

Poliklinik sayısı 

Anlaşmalılar 

1 652 472 
1 116 948 
2 000 000 

Toplam 

8 755 438 
5 843 080 

11 500 000 

inşaat yatırımları : 

1970 yılında Kurumca lüzum görülen, idare binaları sağlık tesisleri ve akaar binaları için kalkınma 
tırımlar için (31 230 000) lira, yeni yatırımlar için (30 000 000) lira olmak üzere (61 230 000) lira yatır 
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Gayrîmenkulleı* : 
1970 yılı için tahmin edilen gayrimcnkullerin durumu 1968 fiilî, 1969 muvakkat rakamlariyle mukayeseli olarak 

1969 sonu 1970 sonu 
1968 sonu muvakkat tahminî 

Akaar binaları 87 942 580,84 98 600 000,— 98 600 000 — 
İdare binaları 15 249 642,31 16 050 000,— 17 629 000 — 
Sağlık Tes. binalar 435 456 885,63 590 890 000,— 715 705 000 — 
Müşterek Kul. binalar 86 741 355,03 98 300 000— 98 300 000— 
Hisseli binalar 9 002 050,15 24 759 835,76 24 759 835,76 

Toplam 634 392 513,96 828 599 835,76 954 993 835,76 
Arsalar 128 106 969,96 151 000 000,00 165 000 000,— 

Genel toplam 762 499 483,92 979 599 835,76 1 119 993 835,76 

Bu talblonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere işçi meskenleri ile henüz inş'aatı ikmal edilmemiş binalar hariç 1970 y 
zın değeri (954 993 835,76) lirayı bulacaktır. 

işçi meskenleri : 
1969 yılı sonunda işçi meskenlerine (1 473 506 213) lira kredi açılmış, buna karşılık (1 156 286 257) lira ödeme yap 
Iİ970 yılında (300 000 000) lira dah a kredi açılacağı bu suretle açılan kredinin (1 773 506 213) liraya ulaşacağı, öde 

ha artarak (1 456 286 257) lirayı bulacağı umulmaktadır. 
Yukarıda belirtilen işçi meskeni için tahsis edilen meblâğlara karşılık, 1968 yılı sonunda 35 050 olan mesken sayısı 

ulaşmış 1970 yılında ise; 
— Kooperatif 1 ere kredi açılması yoluyla 7 850 mesken, 
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Kurum eliyle 
Ankara'da 
Adana'da 
(istanbul'da 
Uşak'ta 

1 500 
1 500 

500 
500 

4 000 
imar ve iskân Bakanlığı ile müşterek 

Ankara'da 2 000 
Istanıbul'da 1 000 

— 'Müesseselerle 
Demir Çelik Karalbiük'te 
Tusan'da 

4 000 mesken 

3 000 

5 000 
500 

3 000 ımesken 

5 500 5 500 mesken 

Toplam 19 850 

19 850 meskene kredi açılarak 11970 yılı sonun da 60 374 işçi meskenine kredi açılmış olacaktır. 
İşçi çocuklarını okutma : 
Sigortalı çocuklarının kurumca okutulması konusundaki hazırlık çalışmaları neticelendirilmiştir. 1969 - 19 

İBu ders yılında 500 öğrencinin okutulması programlaştırılmıştır. 

Kurumun varlıkları : 
İİ968 yılı sonunda Kurumun öz varlıkları (7 355 722 130,60) liraya ulaşmıştır. 
1969 yılında 9 milyar, 1970 yılında ise 10 milyarı geçeceği umulmaktadır. 
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1970 yılında tahakkuk eden gelirlerin (3 377 060) lirasının tahsil edileceği buna ^mukabil fiilî giderlerin (1 802 83 
(meydana gelen (1 574 230) liranın plasmana müsaidolacağı tahmin edilmiş, bu meblâğın yatırım sahaları aşağıda göste 
tır. 

İnşaat Itfl '230 000 
Gayrimenkul mubayaası 20 000 000 
İşçi meskenleri 250 000 000 
iSan'ayi kredisi 10 000 000 
'Munzam imkân (tahvil mubayaası) 1 233 000 000 

Toplam 1 574 230 000 

5. İş ve İşçi Bulma faaliyetleri : 
'931 sayılı İş Kanununun 84 ncü maddesi ile, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteliği olan öbür işler 

ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, işçi ücretlerinin iniş - çıkışlarını izleyip geçim 
şılaştırarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması g 
bunların uygulanmasına yardım etmek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, me 
lekî eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizm 
cılık etmekle vazifelendirilmiş olan İş ve İşçi Bulma Kurumu, kendisine mevdu görevleri lâyikiyle ifa edebilmesi için, 
îalkınma plânlarında da belirtildiği üzere, malî ve teknik yönden güçlü duruma gelmek zarureti ile karşılaşmaktadır. 

Kurum kuruluş gayelerinin tam olarak anlaşılamaması ve finansman kaynaklarının kifayetsizliği nedeni ile 
nelik devre zarfında arzu edildiği gibi bir gelişmeye erişememiştir. 1966 yılından sonradır ki, Kurum «her i 
leştirebilmiş ancak görevlerini yine sınırlı malî imkânlar ve dar bir kadro ile yürütmek zorunluğunda kalmışt 
dahi, her yıl, bir evvelki yıla nazaran Kurum hizmetlerinin yerine getirilmesinde bir ilerleme kaydedilmekte, 
müşahadeyi teyidetmektedir. 

Yayın ve tanıtma : 
1967 yılında alman bir teksir makinasmm başarı ile kullanılması sayesinde yayın faaliyetlerine bu yıl da 

şür, bülten, formüler ve diğer evrakın Kurum matbaasında basıldığı ve bu suretle büyük ölçüde tasarruf sa 
ay 10 bin işyerine dağıtılan İş Arıyanlar Bülteni ile 6 bin işgücü kaynağına dağıtılan açık işler bültenleri sayes 
niş bir işjçi ve işveren kütlesine duyurulmuştur. 

Bu arada hizmet yoliyle tanıtmayı esas alan Kurumun TRT İdaresi ile yaptığı sıkı temas sonucu 1968 yı 
sağlanan iş arıyanlar ve açık iilşler bültenlerinim h af tada iki gün Türkiye radyolarında yayınlanmasına bu yıl da de 
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Plasman : 
Dahilî plasman konusunda Ekim ayı sonu itibariyle 1969 yılında toplam müracaatın 19 68 yılın 

yükseldiği, buna paralel olarak 1968 in ilk 10 ayında (184 528) olan erkek plasmanın (193 986 
(121 718) e, toplam plasmanın da (11 904) bir artışla (315 704) e ulaştığı tesbit edilmiştir. 

Eğitim : 
8457 sayılı Kanun gereğince, iş piyasasında ihtiyaç hissedilen vasıflı işçi yetiştirmek gayesiyle 

açılmış olup bu kurslardan 1%'8 yılında açılıp da bu yıl içinde sona erenler dâhil olmak üzere 1 
olmuştur. 

Eğitim çalışmaları konusundaki duraklamayı 1966 yılında Kurumca karşılanan ders ücretleriyle 
lık Kalkmıma Plânında istihdam öncesi eğitimin Millî Eğitim Bakanlığına bırakılması sebebiyle ku 
masına bağlamak mümkündür. Bu nedenle 1969 yılında Millî Eğitim Bakanlığiyle müştereken kurs a 

Yurt dlşma işçi şevki : 
1968 yılında 1967 yılma nazaran (11 341) artışla (48 204) e yükselen yurt dışı plasmanın 9 . 11 . 

(92 736 ya yükseldiği ve bu suretle yurt dışına işçi şevkinde geçen yıla nazaran % 1.14.5 bir ar 
yurt dışına işçi şevkinin en yüksek seviyede olduğu 1964 yılma ait tüm gönderme sayısına g 
şına çok sayıda işçi gönderme politikasının gerçekleşmesi ile ilgili olarak İş ve "İşei Bulma Kur 
dikkati çekmektedir. 

Duş ülkelerde çalışan işçilerimizin yurda gönderdikleri döviz miktarı 30 . 11 . 1969 tarihi itibariyle 
Dış ülkelerdeki işçilerimizle ilgili Bakanlık kuruluşlararası koordinasyon komitesinin 1965 yı 

alınan karar gereğince kurulan 296 köy kooperatifinin yurt dışına gönderilmiş olan kooperatif üy 
24 . 11 . 1969 tarihi itibariyle Türkiye'ye gön d eridikleri döviz miktarı (15 428 115) Tl. dir. 

Kurum 1969 yılındaki hizmetlerini 69 şube, 28 büro ile yürütmüş ve 1968 e nazaran % 22 art 
miştir. 

III - Dilek ive temenniler : 
Çalışma Bakanlığının bugün yüklendiği görevler, toplumdaki sosyal gelişme, 1961 Anayasasını 

ve ekonomik büyüme karşısında daha da artmış ve 1946 yılında kurulmuş ve bugüne kadar Teş 
lik yapılmamış olan Bakanlık, bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek imkânları hem üz elde edememi 
lemirde Teşkilât Kanununun ele alınarak gerekli revizyonun yapılması temenniye şayan görülm 
üzerinde çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmaların neticelenmek üzere bulunduğu memnuniyetle ımüşa 

2. Çalışma Bakanlığına bağlı Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yakından ve müessir bir şeki 
man ve maddi imkân, yetersizliği görülmüştür. Çalışma Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kur 
yılı içinde işyerlerinin 271 000 olacağı nazara alınırsa, gerelk iş ihtilâflarımın çözümünde gerek 
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rmın önlenmesinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların taşıdığı sorumluluğun ağırlığı anlaşılır. Bu arada bu 
edilen iş müfettişlerinin maddi durumlarını ıslah etmenin lüzumuna işaret etmek yerinde bir temenni olacak 

3. Mevzuatın, gelişen ihtiyaca uygun hale getirilmesi bugünkü toplomun karakterine ve ihtiyacına uygun 
alınması ve bunların şumullcndirilnıesi problemini ortaya koymaktadır. Mevzuat çalışmalarında da yukarda 
elemana sahibolmak ve bunları temin edebilmek keyfiyeti başta gelmektedir. 

4. İş ve İşçi Bulma Kurumu yurt içi ve dışında işçi arz ve talebi arasında mutavassıt olarak vazife gördüğü 
ile de görevlendirilmiş bulunmaktadır. Kurumun aldığı yardımlar, bu görevin ifası için gayrikâfidir. H 
de çalışan işçilerimizin sayısını bu yıl içinde yeniden 120 bin civarında işçiye iş imkânları temin etmek sur 
bir çalışma içinde bulunan Kurumun bu alandaki faaliyetlerinin de müessir ve başarılı olmasını sağlıyacak im 
siyeye şayan görülmüştür. 

Kurum müfettişlerinin yetkileri sınırlıdır. Kurum faaliyetlerinin müsmir ve müessir bir hale getirilmesi için 
gerektiği kanaatindeyiz.. 

Bununla beraber, Kurum, bu dar kadro içinde kendisine düşen vazifeyi aşan bir hizmet çalışması içindedir. Yu 
kısmı karşılanmaktadır. 

5. — Yurt dışına gönderilen işçilerin sorunlanyle ilgilenmek üzere 864 sayılı Kanunla kurulan Teşkilât üzerine d 
raber Kanunun yetersizliği bakımından istenilen müessiriyet elde edilememektedir. Ataşe ve Müşavirliklere tâyin iç 
Bakanlık veya bağlı teşkilâtında üç yıl çalışmış bulunmak şartı, birçok değerli elemanların bu sahada çalışabilmeler 
rak görülmüştür. Bu mevzu üzerinde Bakanlıkça da durulduğu ve Kanunun bu hükmünün daha iyi bir şekilde işü 
sunda çalışmalar yapıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. Yine bu arada dış ülkelerde çalışan işçilerimizin gerek 864 sa 
naden çıkarılmış yönetmeliklere göre cenazelerinin yurda nakli hususunda müşkülâtla karşılaşıldığı bir vakıadır. 
rının müsaadesizliği olarak tesbit edilmiştir. Yılda 300 - 400 arasında ölüm vukubulduğuna göre bu cenazelerin nak 
rının sağlanması gerekmektedir. Keza, yurt dışındaki işçilerimizin kültürel gelişmeleriyle de aynı derecede ilgilenm 
vardır. 

6. — İş mahkemelerine iştirak eden işçi üye Perin huzur hakkı olarak bütçeye konmuş olan karşılık, hiçbir zaman h 
rumda bulunmamaktadır. Kifayet edecek bir seviyeye çıkarılması gerekir. 

7. — Sosyal Sigortalar Kurumu yüklendiği vazifeler bakımından, ilk teşekkülündeki espriyi çoktan aşmıştır. İ 
daha şâmil bir görev sahası olan Sosyal Sigortalar haline inkilâbetmiştir. Bu itibarla kuruluş ve teşldlât yapısının 
zaruret vardır. Daha müessir olabilmesi için teşkilât ve kadrolarını restorasyona tabi tutmak gerekir. 

Bu cümleden olarak Kurumun, rantı yüksek sahalara yatırım yapması yerinde bir hareket olur. Kurum gelirlerini 
nayi hamleleri içinde garantili ve riski olmıyan sahalara iştiraki keza alınacak tedbirler arasında mütalâa edileb 
te değiştirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Bu arada sağlık hizmetlerinin eş ve çocuklara da tatbiki ve 65 vilâyete şâmil bir programın tatbikine geçilmiş 
tahsil bursu ayrılması memnuniyetle kaydedilecek faaliyetlerdendir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumuna gerek kooperatifler gerek Terdi kredi denemeleri gerekse bizzat inşa eder 
gören mesken politikası memnuniyetle kaydedilecek faaliyetlerden bulunmuştur. 

8. — Kurulma çalışmalarının kısa bir zamanda •sonuçlandırılmasına gayret edil •en İşçi Sağlığı ve jş Gü 
iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısının azaltılmasına ve bu alanda işçi ve işverenlerin eğitilmesine yard 
yatına önemli katkıda bulunacağına inanmaktayız. 

9. —• Bakanlık Sosyal Sigortalar Kurumunun binasının gayrikâfi bir kısmını kiracı olarak işgal etmek 
ile ifasına imkân vermediği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunun durumunu da sıkışık bir hak1 getirmekte 
Kurumuna bir bina veya Çalışma Bakanlığına bir bina yaptırılması, hizmetin selâmeti bakımından temenniy 

10. — Bugünkü çalışma şartları içinde bilhassa, yukarıdan beri izahına çalışıldığı veçhile, Çalışma Ba 
leri deruhte etmiş olduğu gayrikabili inkârdır. Buna rağmen bütçede de görüldüğü veçhile, vasıta bakımın 
ğu, gerek 'merkez, gerek taşra teşkilâtında hizmetin gereği gibi ifasında bu yüzden müşkülâta uğranıldığ 

Bu itibarla, Çalışma Bakanlığının bu bakımdan da teçhizinde zaruret mütalâa edilmektedir. 

Raportör 
Lebit Yurdoğlu 

İstanbul Milletvekili 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

12 000 

12 000 

15 168 521 

12 00 

12 000 

15 782 35 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 (jlenel idare aylıkları 
12.111 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

aylıkları 
12.112 Dış kuruluşlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

9 950 557 

4 875 000 

414 000 
4 661 556 

2 633 700 

10 036 717 ,-

4 961 160 

414 000 
4 661 556 

1 

2 765 790 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 1 898 000 
12.212 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

hizmetliler ücreti 235 700 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 1 000 000 

1 530 090 

235 700 
1 000 000 
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SOS VAL VARI)'! M LÂK Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
!2.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12,370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI' 
Kesim toplamı 

12.410 hazla çalışma ücreti 
HUZUR ÜCRETİ 

.1.2.421 275 sayılı Toplu İş Sözlesin OH t, (frov ve 
Lokavt Kanununa göre is ihtilâfları ha
kem kurullarına katılacakların huzur ücreti 

12.422 931, 6253 ve 854 sayılı kanunlar gereğince 
asgari ücret komisyonlarına katılacakların 
huzur ücreti 
(Huzur ücreti toplamı : 360 000) 

12.430 Konferans ücreti 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Ma d do Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira, Lira 

641 210 1 232 647 

73 000 
6 400 
7 000 
(57 000 

8 L0 
487 000 

80 000 
0 /'{}[) 

7 000 
!10 000 

810 
1 088 437 

565 000 415 000 

50 000 

'»00 000 350 000 

50 000 10 000 

15 000 ' 5 000 

1 ) 

4 200 4 200 
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Bölüm Madde ödcneğm eesidi 

YOLLUK] .AR Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm topl 

Li ra L i ra 

1 369 103 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLİAJKL AR I 

12.811 Sür'ekli görev yol luklar ı 
12.813 (Icçiei görev yolluğu 

D E N E T İ M Y O L L U K L A R I 
1.2.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolör ler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yol luğu 

(Yurt içi' yollukları toplamı : H'Jl 500) 
/ / - Yurt dışı yoll nidan 

YÖNETİM' YOLLUKLAR! 
Yur t dışı kuruluklar sürekli görev yolluğu 
Y u r t dışı geçici görev yol luğu 
Yur t dışı kuruluş lar geçici görev yolluğu 
Müfett işler yu r t dışı geçici görev yolluğu 
Ö Ğ R E T İ M Y O L L U K L A R I 
Yur t dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yur t dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı a raş t ı rma ve inceleme yolluğu 
(Yur t dışı yollukları toplamı : 381 500) 
ÖZEL H İ Z M E T YOLLUKLARI 

12.910 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt K a n u n u gereğince iş ihtilâfları ha
kem kuru l la r ına ka t ı l acak olanların yol
luğu 

12,851 
12.853 
12.850 
12.861 

12.871 
12.872 

0 

28 500 
76 000 

700 000 
11 400 

3 800 

95 000 
66 500 
95 000 
27 452 

İ) 700 
99 75.0 

1 

4 750 

197 
H ü k ü m e t ç e is tenen 
Madde Bölüm topla 

L i ra Li ra 

1 243 000 

30 000 
76 000 

750 000 
2 000 

3 500 

N;) 000 
60 500 
95 000 
50 000 

10 000 
75 000 

25 000 
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13,000 YÖNETİM CHDERLSEİ 

(1 UNE L YÖNET İ M L ti l LG İLİ A î ilIH
LAR Kesim toplamı 

.Kî..110 Kırtasiye a'lımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt vo defter alımları ve gidej'leri 
1-1.130 Döşeme ve demirbaş alımlar! ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.UJ0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENKL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Maddo Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

80 750 
OK 500 

.1.52 000 
28 500 
38 000 
13 775 
4 750 

14 250 
14 250 
19 000 
.47 500 

80 750 
06 500 
100 000 
Lö 500 
38 000 
20 000 
4 750 

14 500 
15 000 
19 000 
15 000 

1 444 475 

384 275 338 500 

95 000 63 500 

223 250 270 000 

128 250 175 000 
95 000 95 000 
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TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.230 Yargılama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

— 1199 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

85 500 105 000 

14 250 20 000 

71 250 85 000 

656 450 660 000 

55 952 44 652 55 952 

950 950 

43 700 50 000 

2 5 002 

5 001 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 

Lira Lira 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.490 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramı özel fon giderleri 382 115 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HlZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

14 250 

12 000 

15 168 521 

1 444 475 

44 652 

1 629 725 

196 365 

194 085 

30 000 

12 000 

15 782 355 

1 437 000 

55 952 

988 608 

224 085 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 18 495 738 18 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 1172 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplam J 

Lira Lira 

22.000 YAPI, TEKSÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarıla
cak) 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET VE TURİZM SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

23.911 Maki'na, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (özel fondan gelecek malzeme ve 
teçhizatın nakil ve ithali için nakliye, si
gorta, gümrük giderleri) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

715 000 

400 000 

715 000 

400 000 

715 000 

400 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

800 000 

450 000 

100 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 115 000 1 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000* 

35.000 

l - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

0 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği merkezi için 
satmalma) * 

İT - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.771 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere (Çalışma 
Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yardımlaşma Sandığına yardım) 

1970 y 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

20 000 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

1 304 869 

1 304 869 

16 020 000 

10 020 000 

20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.720 4837 sayılı Kanunun 13 neü maddesinin 
(A) fıkrası gereğince .îş. ve İşçi Bulma 
Kurumuna yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

0 Geçen yıllar borçları 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1174 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

15 000 000 16 000 000 

2 450 

2 450 

60 000 

50 000 

10 000 
600 000 

1 304 869 

15 020 000 1 

2 450 

16 927 319 
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Rapor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu Yüksek Başk 

Raportör olarak görevlendirildiğimiz Sanayi Bakanlığı 1970 bütçesi ile ilgili tetkik, tahlil, temenni ve 
dirlerine saygı ile arz ederiz. 

Sanayi Bakanlığının 1970 yılı Bütçe raporu 

1. SANAYİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ : 
Sanayi Bakanlığı 29 Haziran 1957 gün ve 6973 sayılı Kanunla kurulmuştur. 1963 yılı sonunda, Sanayi 

ile bu konularda faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı kurumlar, 4951 sayılı Kanun gereğince yeniden teşkiline 
Bakanlığına, küçük sanatlarla ilgili bir ünitesi de Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Böylece 1964 yılı başından beri başlıca iki bakanlığa bölünmüş olan Sanayi Bakanlığının yürürlükte 
lirtilen görevleri şunlardır : 

Memleketin sanayi işlerini umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde tanzim ve idare ederek bu i 
işbirliğini sağlamak, ilgili Devlet işletme ve tesisleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetlerini tanzi 
şebbüsün sanayi sahasındaki faaliyetlerini kolaylaştırmaya, teşvike matuf etütleri yapmak, bunu mümkün 
imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolaylaştırmak, umumi 
rımların ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması için gerekli (#) hususları tesbit ve tatbik etmek, sınai mü 
tutmak, bilûmum sanayi mamullerinin tesbit edilen standartlara göre kontrolünü ve kalite murakabesini y 

Halen Sanayi Bakanlığı kuruluşu şöyledir : 

A) Merkez Teşkilâtı : 
Müsteşarlık, Hususi Kalem Müdürlüğü, Teftiş Heyeti Reisliği, Hukuk Müşavirliği, Sanayi Dairesi Reisl 

nai Mülkiyet Müdürlüğü, Zatişleri Müdürlüğü ve Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğünden ibarettir. 
6973 sayılı Kanunun çıkışından sonra zamanla gelişen ihtiyaçların ortaya koyduğu ve fonksiyonları y 

telikte hizmetleri yürütmek üzere, Bakanlık Makamının mucipleri ile kurulmuş olan üniteler de şunlardır 

İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı, 

(*) 6973 sayılı Kanunda, halen Devlet Plânlama Teşkilâtınca yürütülmekte olan (Priorite, teşvik ve ko 
dı yer almaktadır. 
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İktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu Başkanlığı, 
İnsangücü - Eğitim Kurulu Başkanlığı. 
Evvelce bu şekilde kurulmuş olan (Plân ve Proje Kurulu Başkanlığı) ile (Ortak Pazar Bürosu) ise halen San 

olarak çalışmaktadır. 

B) İller Teşkilâtı : 
Bakanlıkça lüzum görülecek yerlerde kurulacak bölge müdürlükleri, müdürlükler ve irtibat memurluklarının bu 
— Sanayi bölge müdürlükleri : 
Adana, Bursa, İsparta, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon. 
— Sanayi müdürlükleri : 
Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Manisa. 
Yukarıdaki iller dışında kalan yerlerde de irtibat memurlukları bulunmaktadır . 

0) Sanayi Bakanlığı ile ilgili iktisadi Devlet Teşebbüsleri şunlardır : 
Sümerbank Genel Müdürlüğü, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karabük), 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (İzmit), 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Çimento Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü 
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü. 

2. ikinci Beş Yıllık Plâna göre sanayi sektöründe uygulanacak politika ve gerçekleştirme tedbirleri : 
Yüksek malûmları olduğu üzere, Bakanlar Kurulunun 17 Ocak 1967 tarihli karariyle, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

sinde sanayiin, bu plân döneminde ekonominin sürükleyici sektörü olmasının sağlanması, temel ilke olarak tesbit e 
nemde özellikle yatırım ve ara malları üreten, geniş bir organizasyonu, üstün teknolojileri ve büyük sermayeyi gerek 
rilerin kurulması kararlaştırılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde yapılması öngörülen 111,5 milyarlık yatırımın 25 milyarlık (% 22,4) kısmı 
kullanılarak, sanayiin gayrisâfi millî hâsıladaki payının, Birinci Beş Yıllık Plân Dönemi sonunda vardığı % 2 
yükseltilmesi derpiş edilmiştir. 

Böylece tarım sektörünün 1972 deki % 2 6,6 oranı da % 5 e kadar aşılarak, ekonomimizin bünyesi değiştirilm 
tör gücüne ulaştırılmış olacaktır. 

Ortalama gelişme hızı, % 7 olan gayrisâfi millî hâsılada, sanayi sektörü için bu oran - yine ortalama - % 11,1 ol 
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3. İmalât sanayiinin 1968 *ve 1969 plân uygulamaları ve 1970 programı : 
İkinci Beş Yıllık Plânının ilk üç yılını kapsıyan sürede imalât sanayii sektöründeki gelişmeler, başlı 

özetlenmiştir. 

İMALÂT SANAYİİ 
1969 fiyatları ile (Milyon T 

1968 1969 

Gerçekleşme 
Gerçekleşme Prog ram (1) (tahmini) P 

Yatırım 4 522,1 5 075,3 5 278,4 (2) 
Üretim 65 910 70 532 73 095 
Katma değer 27 246 27 062 30 310 
Artış hızı (%) 10,1 11,0 11,2 
İhracat (3) 2 539,0 2 948,8 2 864,7 
İthalât (4) 6 325,8 7 001,7 6 512,7 
İşgücü talebi (Bin kişi) 1 369 1 488 

(1) 1968 fiyatları ile 
(2) Program 
(3) Cari FOB fiyatlar 
(4) Cari CİP fiyatlar. 

4. 1970 Programınlda yer alan; temel projeler 
İkinci Beş Yıllık Plânının 1970 programında 

projeler aşağıda gösterilmiştir : 
a) Üçüncü Demir Çelik projesi, 
b) Ereğli Demir Çelik tevsii projesi, 
c) Kâğıt projeleri : 
1. Çaycuma kraft kâğıdı, 
2. Aksu mihaniki hamur ve gazete kâğıdı, 
3. Dalaman kâğıt tesisi. 

sanayileşme hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından 
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Bu üç tesis 1970 içinde hizmete girecektir. 
4. Ayf on Karahisar, 
5. Balıkesir, 
6. Antalya kâğıt projeleri Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulmuş bulunmaktadır. 
d) Suni gübre projeleri : 
1. Akdeniz projesi, 
2. Elâzığ projesi, 
3. Karadeniz (Samsun) projesi. 
Bu tesisler 1970 içinde hizmete alınacaktır. 
4. Marmara suni gübre : Proje halindedir. 
5. Karadeniz kimyevî gübre tesisleri tevsii : 1972 de bitirilmek üzere programa alınmıştır. 

5. Bakanlık dairelerinin başlıca faaliyetleri : 
Merkezî idare ve koordinasyon hizmetleriyle görevli olarak, her Bakanlıkta mevcudolan Teftiş Kurulu Ba 

Savunma Sekreterliği, Personel Müdürlüğü, Levazım ve Evrak Müdürlüğü gibi daireler, Sanayi Bakanlığının ken 
rütmektedirler. 

ilmî Arıatştırniıa v« Geliştirme Kurulu : 
Milletlerarası kuruluşların çalışmalarını takibetmiş, yabancı ülkelerle ilgili teknik ve ekonomik enformasyon 

bilgi isteklerini karşılamış ve muhtelif kaynaklardan (gelen raporları inceleyerek değerlendirmiştir. 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu : 
440 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olan sınırlar içinde Bakanlıkla ilgili kurumların murakabesini yürütmüş, bu 

şekküllerin iş programlarını aylık ve üç aylık raporlarını incelemiş ve Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık raporla 

İnsanlgücü - Eğitim Kurulu : 

1969 yılında iller teşkilâtında görevli memurların hizmet standartlarını değiştirmek amaciyle Konya ve Kayse 
Bakanlık hesabına Üniversite ve yüksek okullarda okuyan 9 öğrenciye burs vermiş, yüksek tahsil öğrencilerinde 
kurumlarında staj yeri temin etmiş, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak önder işçi yetiştirilmesi am 
montör kurstan geçirilmiş, eğitim konusundaki diğer faaliyetleri yürütmüştür. Ayrıca, İkinci Beş Yıllık Plân 
cek tesislerin teknik personelinin yetiştirilmesi konusunda : 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinden 4 eleman, 
«Suni gübre tesisleri için Azot Sanayii T. A. Ş. den 1 kişi, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan 28 kişi, 
Çaycuma tesisleri için Selüloz ve Kâğıt İşletmelerinden 25 eleman muhtelif yabancı memleketlere gönderilmişlerd 
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'Bakanlığın temel fonksiyonları ile görevli Sanayi ve Küçük Sanatlar Daireleriyle Sınai Mülkiyet Mü 
olarak aşağıda belirtilmiştir : 

A) SANAYİ DAİRESİNİN FAALİYETLERİ : 
6973 sayılı Bakanlık Kuruluş Kanununun 3 ncü madde (E) fıkrasında bu dairenin görevleri şöyle 
(Memleket sanayiinin sicilini tutar ve umumi envanterini yapar, 
Mevcut sanayiin inkişafına ve yenilerinin kurulmasına ait etütleri yaparak ihtiyaç derecelerine 

sektörlerde ele alınabilecek işlerin priyoritelerini tesbit eder ve bunlardan önsırada tahakkuku lü 
etütlerini hazırlıyarak teşebbüs sahasına intikali için gerekli tedbirleri alır. 

Bakanlıkla ilgili sınai işletme ve müessese arasında irtibat ve münasebet tesis eder. 
Sanayiin finansmanına ve umumiyetle teşvikine ait esasları ve kanunları hazırlar. 
Alelumum sanayi müesseseleri arasında irtibat ve koordinasyonu sağlar. 

Teknik bilgi vererek hususi teşebbüse rehberlik eder. 
Standardizasyon esaslarının tatbikatını temin ve kontrol eder. 
Sanayi mamullerinin kalite kontrolünü yapar. 
Teknik istatistik ve neşriyat faaliyetlerini ida're eder ve umumi olarak sanayi müesseselerine nıütaa 

sinde yapar.) 
Yukarıdaki metnin bilhassa 2 nci paragrafında belirtilen hizmetler geniş ölçüde Devlet Plânlama 

bulunmaktadır. 
Bahis konusu bir kı'sım hizmetler ise, 1957 yılından beri geçen sürede İstatistik Genel Müdürl 

kurumlara yeni kuruluş kanunlariyle verilen asli görevler olarak tertibedilmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki, 1957 den bu yana sanayi alanında gerçekleştirilen değişm'eler, yeni, (bir bakıma daha 'büyük ö 
koymuştur. 

Bu itibarla, yürürlükte bulunan kanunun sağladığı kadro ve istihdam imkânları ile bugünün ve yakm 
başarılı bir seviyede yönetmek için, yeterli ve gerekli tedbirlere başvurulması zaruri görülmektedir. 

Halen Sanayi Dairesi, başlıca aşağıdaki hizmet gruplarmı birer başkan yardımcısı idaresinde yürütmek 

I - Duş ticaret, 
I I - İşletmeler, 

III - Yatıranlar, 
P7 - Plân ve proje, 
V - İktisadi işler. 

Dairenin kadrosu 86 iken, fiilen 68 kişi çalışmakta olup, bunun '28 i, 440 sayılı Kanunun geçici 8 nci m 
rumlardan temin edilmiş buluntmaktadır. 
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I - Dış ticaret işleri : 
Yerli sanayiin himayesi için bir taraftan dış ticaret rejimi çalışmalarına iştirak edilerek ithal listelerinin tanzim 

yeter miktarda ve nitelikte yapılan mamullerim ithali önlenirken, diğer taraftan sanayimizin mnhtaç bulunduğu mad 
rine ve müsaadesine verilenlerin tahsis ve tevzileri yapılmıştır. 

'1969 yılı içinde, bakanlıfk emrinde olan kotalardan (48 0Ö6 000) dolarlık, liberasyon listelerinden (23 625 000) dolar 
şekküllerine de (2 401 500) dolarlık tahsisler yapılmıştır. 

Ortak Pazar ile ilgili çalışmalar : 
'Gr-eçiş döneminde mevcut sanayiimizi dış piyasalarda rekabet edebilecek duruma getirilmesi ve bu dönemde kurul 

dış piyasalarda satış imkânlarının düşünülmesi zaruretine inanılarak 1969 yılı içinde Sanayi Bakanlığının iştirakiyle D 
Dışişleri Bakanlığında yapılan çalışmalar sırasında halen kurulu olup da, dış piyasalarda rekabet edemiyecek durum 
lık listeler hazırlanarak Avrupa Ekonomik Topluluğuna verilmiş bulunmaktadır. 

Rekabet şansı olan sanayiimiz ise 12 yıllık listelere dâhil edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, yeni kurulacak tesislerin de dış piyasada rekabet edebilecek durumda olmasını teminen, gerek Sanayi Baka 

lama Teşkilâtına verilen projelerin optimum VR^^sitelerde ve ihracata dönüfk olması için çalışılmakta ve şirketlerin kü 
halinde kurulması Sanayi Bakanlığınca teşvik edü nektedir. 

II - İşletmeler hizmetleri : 
>a) 'Standart işleri : 
'Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanmakta olan standart]anımız, diğer Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerind 

lEC ('Milletlerarası Elektronik Komisyonu) ve İSO (Milletlerarası Standardizasyon Komisyonu) tarafından yayınlanan 
tiyle tesbit edilmektedir. 

Yürürlüğü mecburi tutulan Türk standarttannı uygulama kontrolü kanunla Sanayi Bakanlığına verilmiş bir göre 
rılmaktadır. 

196'9 yılı içinde 04 yeni standart daha mecburi uygulamaya konulmak suretiyle, mecburi standartlanmıızın adedi 174 
Yıl içinde 2 500 kadar mamulün standart kontrolü yapılmıştır. 
b) iSanayi sicili işleri : 
1969 yılı içinde 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun uygulanmasına devam olunmuştur. Yıl içinde 33'2 işyeri yenide 

yerlerinden 512 adedinin, kaydı silinmiştir. 
1969 yılı sonunda sanayi siciline kayıtlı işyerleri sayısı 500 ü resmî sektör ve 6 162 si özel sektör olmak üzere cem 
III - Yatırımlar : 
a) Montaj Sanayii Yönetmeliğinin uygulanmasına devam edilmiştir. 1909 ilk aylarında Sanayi Bakanlığı ve Odala 

nayi kolunda yaptığı denetlemeler sonunda yönetmeliğe uymayanların montaj müsaadeleri kaldırılmıştır. 
Yan sanayii ve hammadde imalâtçılarının değişmeleri de göz önüne alınarak, döviz tasarrufu oranlarının yükseltilme 

ğıdaki şekilde tesbit ve ilân edilmiştir. 



38 — Sanayi Bakanlığı 1182 — 

1970 
Döviz Döviz Döviz Döviz Döviz 

tasarrufu tasarrufu tasarrufu tasarrufu tasarrufu t 
Montaj sanayii kolu 1965 % 1966 % 1967 % 1968 % 1'9'69 % 

Tarım traktörü •(*) '35 40 45 50 52,5 
Kamyon - kamyonet (*) 30 40 45 50 52,5 
Otobüs (*) 40 55 65 70 70 
Buzdolabı : 
A) Gazlı tip 70 70 72 
B) Diğer tipiler 65 70 80' 185 90 
Elektrik süpürigm 30 50 60 65 '70 
Radyo 40 50 60 65 70 
Pikap 35 35 55 60 65 
Ses alma cihazı '25 35 45 60 , . ,65. , 
Elektrikli fraş makinası 20 50 60 60 65 
Telefon santralleri : 
A) Otomatik Tlf. Sant. '25 30 40 45 50 
B) Yarı Otomatik Tlf. S. 25 50 60 65 70 
Otobüs şasisi 30 35 35 

(*) Lâstik hariç döviz tasarruf oram. 

Bu tabloya 'gıöre balen mevcut 13 montaj kolundan 9 adedinde döviz tasarrufu oranı % 70 ve daha yüksek 
Ancak kamyon - kamyonet ve traktör kolunda döviz tasarrufu oranlarının büyük ölçüde artırılması, hale 

malarının dışında, motor, dişli, kutusu, elektrik donanıınıı parçaları imal eden müstakil firmaların kurulma 
da 'bâzı müstakil kuruluşlar, ilgili mercilerden müsaade almış olup, bunların faaliyete gedmesinden sonra dö 
traktör imalâtında da hissedilir ölçüde artırılması mümkün ola çaktır. • " • " 

b) Yakın bir gelecekte Ortak Pazar ülkeleri arasında eşit şartlarla yer almanın bahis konusu olduğu g 
sanayiinin yalnızica ileri saniayi memleketlerinde daha evvel yapılmış ve bulunmuş maddelerin ve imalât p 
lasla mümkün ve uygun 'görülemez. ! 

Eşit rekabet şartlan içinde sanayiimizin muhtacolduğu yaşama gücü, yalnızıca yeter sermaye ve kredi sağ 
evvel ve bizden geniş ölçülerde uygulanması imkânları bulunmuş kolaylıklarla ulaşabileceğimiz bir hedef 
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Faıkat bütün 'bunlara ilâveten, Türk zekâsının, eşit rekalbet şartları içinde ağırlığını ortaya koyalbileceği ve bütün k 
dine bir araştırma ve 'geliştirme faaliyetiyle mümkün olacaktır. :?:',•;•>•/?•' . 

Bu itibarla Sanayi Bakanlığının da bir kısım toplantılarına katıldığı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kur 
len faaliyetlerinin, sanayiimizin geleceği ile hayati ilişkisi bakımından yeterli derecede genişletilerek^ bilimsel ;ve tek 
mizle tam bir işbirliği içinde yürütülecek araştırma çalışmalarına kesin ve âcil bir ihtiyaç görülmektedir. Buna: rağm 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bünyelerinde kendi konularında araştırma ve gelilştirimıe merkezleri, lâlboratuvarları k 
da ihtiyaca göre genişletilmeisi gerekli görülmektedir. 

IV - Plân ve proje işleri: 
19l69 yılı programında yer alan, Sanayi Bakanlığı ile ilgili teşekküllerin (}1 035 089 000) Tl. tutarındaki 82 aded 

(bedel (7 262 630 000) Tl. termin plânlarına uygun olarak gerçek'leşmelerinde alınması gereken tedbirlerle, tatbikatta 
mal seyrini aksatıcı müşküllerin bertaraf edilmesinde Bakanlıkça teşekküllere yardımcı olunmuş, dar boğazların gide 
mercilerle koordinasyon sağlanarak gerekli imkânlar temin olunmuştur. 

İcra plânı 1909 yılı programında 'Sanayi Bakanlığının sorumluluğuna bırakılmış 29 tedbirle ilgili çalışmalar yapılm 
lanarak gerekli tedbirler uygulanmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca önemli görülen projelerden makina imalât endüstrisi projesi Sanayi Bakanlığı Ko 
lama Teşkilâtı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Makina Mühendisleri Odası ile işbirliği yapılarak bu endüstrin 
yii, hammadde ihtiyaçları finansman kaynakları ve mamullerin ihracı hakkında çalışmalar yapılmış ve bir rapor halin 
verilmiş tir. 

'19'69 programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonu hususlarında Sanayi Bakanlığına düşen çalışmalar yap 
Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. 

V - İktisadi işler : 
Yurdun muhtelif yerlerindeki iktisadi imkânlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dengeli bir değişmeyi yu 

aşağıdaki illerde organize sanayii bölgeleri kurulması uygun görülmüştür : 

II — Adana 8 — Eskişelhir '15 — Koruya 
'2 — Ankara 9 — Gaziantep !16 — Malatya 
3 — Antalya 10 — İçel 17 — Manisa 
4 — Bartın 11 — İstanbul 18 — Sakarya 
5 — (Diyarbakır 12 — İzmir 1*9 — ıSamsun 
i6 — Elâzığ 13 — Kayseri 20 — Sivas 
7 — Erzurum 14 — Kocaeli 21 — Tekirda 

Böylece küçük ve orta çaptaki sanayi kurulmasını ve gelişmesini kolaylaştıracak her türlü alt yapı tesisleri müteşeb 
muş olacaktır. 
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Organize sanayi bölgesi kurmaya teşebbüs pdecek özel idare, belediye, ticaret ve sanayi odaları veya bu 
da kurulan özel fondan bu konudaki yönetmelik esasları dâhilinde düşük faizli ve uzun râdeli krediler alab 

1965 ve 1967 de Sanayi Bakar.'-^ konulan ödeneklerle kurulmuş olan bahis konusu fondan 
Odası ve Konya Bekdiyesl tarafından birer orjglaize sanayi bölgesi tesisine başlanılmış bulunmaktadır. 

iManisa Organize Sanayi Bölgesi : 
îzmir - Manisa yolu üzerinde Keçili köyü mevkiinde 1 857 000 metrekarelik bir arazi üzerinde kurulmak 

Tl. dır. Bu meblâğın (22 050 000) Tl. nın kredi yoluyla temini Sanayi Bakanlığınca taahhüdedilmiş, bulunm 
(18 350 000) Tl. kredi olarak ödenmiş bulunmaktadır. Bölge tesislerinin 1970 yılı içinde faaliyete geçeceği 

Konya organize sanayi bölgesi : 
Konya - Ankara yolu üzerinde Horozlu Han mevkiinde 727 000 metre karelik arazi üzerinde kurulmakta 

Tl. dır. Bu meblâğın 13 300 000 Tl. sının kredi yoliyle teminini Sanayi Bakanlığı taahhüt etmişti r. Bugün 
miştir. 

Organize sanayi bölgeleri kurulmasında kullanılacak fonun Bakanlık bütçelerime ödenek konularak 
la getirilmiş olan hükümler son defa kaldırılmış olduğundan, bu ihtiyacın hizmeti ateatımadan karşılanm 
ted ;" 

Yine aynı kanunun sanayii teşvik ve geliştirme fonu konusundaki hükümleri de kaldırılmış olduğun 
beti lile karşılıyacağı Avrupa Ekonomi Topluluğu mcmloketlorindeki mcsloktaşlariyle en az eşit şartlard 
ihtiyacını karşılayacak yeni tedbirler d'e âcil bir ihtiyaç ol arak görülmektedir. 

B) KÜÇÜK SANATLAR DAİRESİNİN FAALİYETLERİ : 
Küçük sanatlar dairesinin vazifeleri, Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri Kanununun 3 ncü ma 
«Küçük sanatlara, el sanatlarına ve jinaliitcı < snafa ımütaalliık işyeri mevzuat hükümleri dairesinde tan 

miş bulunmaktadır. 
Kuruluş kanunundaki bu kısa ifadeye rağ aon küçük sanatlar dairesi İkinci Beş Yıllık Kalkınma P 

gulama programlarına uygun olarak, esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerimizin çeşitli hizmetlerini art 
tadır. 

1. Küçük sanayii geliştirme hizmetleri : 
a) Küçük sanayi site ve çarşıları kurulması : 
Memleketimizdeki küçük sanayicileri bugün çalışmakta otlukları kötü işyerleri şartlarından kurta 

aralarında, işbirliği ve iş bölümü yapabilecekleri, sıhhi ve teknik imkânları da bulunan işyerlerine sahip k 
suretiyle meslekî yakınlaşmayı, birliği yardımla '.mayı,., eğitim vo pazarlama hizmetlerini topluca yürüt 
amaçla uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle geç niş yıllarda başlatılan bu küçük sanayi sıite ve çarşıları 
da devam edilmiştir. 
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Geçmiş yıllarda başlamış olup, tamamlanarak hizmete açılan 9 muhtelif site ve çarşı toplam olarak 2 295 işyerini ih 
liyeti (65) milyon kadar olan bu yatırımın (20) milyon Tl. kısmı Sanayi Bakanlığınca verilen kredi ile sağlanmıştır. A 
muhtelif sanayi sitesine Sanayi Bakanlığınca toplam olarak (20 610 000) Tl. lık kredi ayrılmıştır. Bu miktara ilâveten 
den 8 ine ayrılan (6 655 000) Tl. kredi ile birlikte 1969 yılında cem'an (27 265 000) Tl. lık kredi tahsisi yapılmıştır. 

Halen tesisi devam eden 29 küçük sanayi sitesinde 9 381 işyeri ve 24 umumi hizmet tesisleri yer almaktadır. Bu t 
tahminen (520) milyon Tl. olup, bugüne kadar bu projelere (60) milyon Tl. lık kredi tahsisi yapılmıştır. 

Yeni kurulacak siteler için 23 anket araştırm ası ve 16 şehir veya kasabada da Bakanlık uzmanlarınca mahallî etüt 
Bahis konusu tesislerin durumları 1969 içinde 61 muhtelif yerde Bakanlık uzmanlarınca yerinde incelenmiş ve 
b) Küçük sanayici pilot bölge eğitim çalışmaları : 
Küçük sanayi iş yerlerinde çalışan çırak,, kalfa ve ustaların, meslek edinime ve meslekî tekâmül eğitimleri konusu 

Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunca Sanayi Bakanlığı, ile birlikte yürütülen 
eğitim çalışmalarına 11 ilde devam edilmiştir. 1969 yılı birinci dönemlinde 1 352 küçük sanayici bu kurslardan başar 
nemde ise 1 500 kadar çırak, kalfa ve ustanın kursları başarı ile bitireceği tahmin olunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler uzmanlarından da faydalanılarak hazırlanan ve Gaziantep'le uygulanmasına geçilımiş bulunan 
merıkezi) projesi küçük sanayiicinin yerleşmeden pazarlamaya kadar bütün problemlerini kapsamakta ve bu proj 
(900 380) dolarlık bir yardım öngörülmüş bulunmaktadır. Bu proje gereğince, proje müdürlüğünü yapacak yabancı u 
yurdumuza gelmiş ve çalışmalara başlamışlardır. Proje uygulanması ile ilgili arsa istimlâki yapılmıştır. 

II. — Küçük sanayici, sanatkâr ve imalâtçı esnaf hizmetleri : 
Küçük sanayici, sanatkâr ve imalâtçı esnafın yurt içinden sağlayamadığı hammadde, yarı mamul madde, alet v 

riçten ithal yolu ile temimi için 6 şar aylık ithal kotalarına, Sanayi Bakanlığı emrinde tahsisler konulduğu yüksek 
sanatkâr kotası» tahsislerinden 1969 yılı birinci altı aylık devre içinde olan 22 nci kotadan (627 500) dolarlık ihtiyaç be 
yılı ikinci 6 aylık devresinde (23 ncü kota) ise (536 000) dolarlık tahsis yapılmıştır. 

1969 içinde esnaf ve küçük sanatkârlar tarafından Bakanlığa yapılan 53 kredi müracaatı Halk Bankasına intikal 
kredi verilmiştir. 

Küçük sanayici, sanatkâr ve imalâtçı esnafın demir, pik saç, çimento, kereste gibi hammadde ihtiyaçlarının tahs 
rın ihttiyaç fazlası ve satışa çıkarılmış makina vo malzemesinin öncelikle küçük sanayici ve esnafa satılması konula 
hizmetler önemle ele alınmakta ve yürütülmektedir. 

III. — Küçük sanat kursları, kooperatifleşme ve pazarlama çalışmaları : 
a)1 Bilindiği üzere, geçimi) sağlıyacak bir liş, sanat veya meslekî olmıyan vatandaşların esas veya yardımcı bir geli 

amaciyle il ve ilçe merkezlerinde halıcılık, e\ dokumacılığı, Siirt battaniyecilıiği, örgü işleri ve çorapçılık küçük sana 
bu kursları pekliyi ve iyi derece ile bitirenlere bu sanatı ile hayatını kazanabilmeleri için gerekli tezgâh v 
1/4 ü bedeli ile vermekte ve bu bedelin ödenmesini 4 yıllık taksite bağlamaktadır. 
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Bu (konuda 1969 yılının 10 ayı iyinde çeşitli il ve ilçelerde 75 kurs açılmış ve bu kurslardan pekiyi v 
tur. Bu sanatkârlardan arzu edenlere cem'an 258 tezgâh dağıtılmıştır. 

b) Küçük sanat ve el sanatları sahipleranin koperatiflerde birleşmelerini teşvik ederek kendilerinin 
etmek, mamullerimi bir elden değerlendirmek ve (kooperatifler;in aracılığı ile Türkiye Halk Bankasında % 
kredileri, % 6 faizli ve iki yıla kadar vadeli (işletme kredideni vermek gibi kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu 
5 nci maddesinde yer alan şoförlerin vasıta te mini ve tamiri için kredi ihtiyaçlarının Halk Bankası taraf 
ların ve formalitelerin kolaylaştırılması sağlanmıştır. ' 

1969 yılının 10 ayı içinde 18 küçük sanat (kooperatifine Sanayi Bakanlığınca 100 000 liralık tesis ve 2 2 
c) Küçük sanat ve el sanatları mamullerinin tanıtılmam amaciyle İzmir Enternasyonal Fuarı ile, son yılla 

fuarlarına katılan birliklere gerekli yardımlar yapılmaktadır. 
Türk. el sanatlarını bilhassa yabancı ülkelerde de tanıtmak amaciyle 1966 yılından beri Münih Ulusl 

sağlanmış ve son defa bu fuarda pavyonumuz altın madalya ile taltif edilmiştir. (Ayrıca, Kayseri - Yahy 
DM. Jık ilk parti bir ihracat yapması da mümkün olmuştur.) 

1969 da 33 neü Floransa Uluslararası El Sanatları Fuarına da iştirak edilmiş, satışın serbest olduğu bu 
mamullerimiz satılmıştır. 

d) Küçük sanat ve el sanatları mamullerin in kalitelerini korumak suretiyle sürümlerini ve bilhas 
ciyle ilk olarak «Türk El Dokuması halıları standardı» mecburi uygulamaya konmak üzere hazırlanmışt 
standardı konusu da ele alınmış bulunmaktadır. 

C) SINAİ MÜLKİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ : 
Bu Müdürlüğün görevi 6973 sayılı Bakanlık kuruluş Kanununda (Sınai mülkiyete ait işleri mevzuat hük 

almıştır. 
Bu hizmet için 7 büro halinde teşkilâtlanma. iş olan müdürlüğün başlıca faaliyetleri aşağıdadır. 
1. Beratlar bürosu : 
23 Mart 1879 tarihli ihtira beratı Kanunu ve ilgili Milletlerarası anlaşmaların hükümleri dâhilinde ih 

maktadır. İhtira tescil işlemleri bütünü ile bu bü roda yürütülür. 
1969 yılı içinde 16 sı millî, 309 u ya!bancı, cem 'atı 325 berat tescil edilmiştir. Ayrıca,, 15 i millî ve 59 u yab 

2. Markalar bürosu : 
12 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar Kanunu ve bu kanunun uygulama şeklini gösterir 11 Haz 

lanımış olan yönetmelik hükümleri gereğince m arka tescili işlemleri bu büroda yürütülür. 
1969 yılı içinde 670 i millî, 1 086 sı yabancı, cem'an 1 756 marka tescil edilmiş ve 150 si millî, 30 u yab 
3. Hukuk işleri) bürosu : 
İhtira beratı ve markaların tescil işlemlerinden doğan, talep sahiplerinin itirazlarını cevaplandırır. Bakan 

mütalâaları hukuk müşavirliğine bildirir. 
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1879 tarihli olan ihtira beratı Kanununun yerine geçmek üzere Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarısı üzerinde 
Harçlar Kanununun sanayii ilgilendiren bâzı ımaddeleni üzerinde de çalışmalar ileri bir safhaya vardırılmıştır. 
4. Dış münasebetler bürosu : 
Beynelmilel iıikri mülkiyetin himayesi birleşik büroları (BİRPİ) ve La Heye'deki Milletlerarası Beratlar Enstitüs 

yabancı 'devletlerle olan sınai mülkiyet konusundaki yazışmaları yürütmek bu büronun görevidir. 
5. Aramailar bürosu : 
Marka olarak tescilli istenilen işaretlerin kanun hükümlerine göre uygun olup olmadığını ve evvelce tescil edi 
6. Neşriyat bürosu : 
Marka ve ihtira beratı mevzuatı gereğince iki ayda bir çıkması zaruri olan Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesinin 

bununla ilgili tişlemleri sağlar. 
7. Muamelât Bürosu : 
Müdürlüğün evrak, dosyalama ve arşiv işlerini yürütür. 
Fikri ve sınai hakların korunması, sanayiin gelişmesinde çok önemli bir güven faktörü olarak göz önünde b 

sürüttüğü hizmetin rolü daha açıkça anlaşılacaktır. Bu itibarla, Bakanlık Kuruluş Kanununun 12 yıl önceki sana 
ettiği kadro imkânları ile artık yeterli bir şekilde yürütülmesi irnkânsızlaşan bu büronun güçlü 'bir teşkilâta kav 
dir. 

6. SANAYİ BAKANLIĞININ PERSONEL DURUMU : 
iSanayi Bakanlığı kuruluş kanununda ve bütçe kanunları ile verilen (D) cetvellerinde yer alan kadrolara gö 

dorumu şöyledir : 
Kanuni 
Kadro D. Cetveli Top 

a) Kanuni kadro toplamı 
b) Enerji Bakanlığına ayrılan 
c) Köy İşleri Bakanlığına ayrılan 
d) .Sanayi Bakanlığında kalan (a — (b + c) = d) 
e) Sanayi Bakanlığı (L) cetveli 
f) Sanayi Bakanlığında kullanılan (d — e -— f) 
g) Sanayi Bakanlığında halen münhal olan 
lı) iSanayi Bakanlığında fiilî mevcut (f — g = h) 
i) Bakanlık ilgili kurumlarından alınarak merkez 

Teşkilâtında görevlendirilen 
j) Bakanlık hizmetlerinde fiilen çalışan (h + i = j) 

551 338 
115 72 
7 — 

429 266 
70 — • 

359 266 
147 41 
231 225 

84 
315 225 
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[Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi için elde kalan 625 kadronun halen 188 kadarının münhal olması 
ha yukarı kadrolarda bulunmasına rağmen boş kalmakta devam etmesi dikkate değer görülmektedir. 

IBurada bir noktaya işaret etmek faydalı ola'Hlir : 
Yüksek malûmları olduğu üzere, halen Devlet kadrolarında hemen bütün bakanlıkta hizmet 2den memu 

larının günün konjonktürünü karşılayamaması yüzünden Devlet hizmetinden ayrılmalarım önlemek ve D 
den mahrum etmemeye bir dereceye kadar etkili olmak amaciyle, türlü adlar altında tazminat ve ödenekler 
tadır. 

iSanayi Bakanlığında çalışan memurlar ise şimdiye kadar bu konuda hiç bir imkâna ulaştırılmamışlard 
Yüksek vasıflı personel ihtiyacı duyuldukça, nisbeten güç olan bir kanun çıkarılması suretiyıe bu bak 

mak yerine, bakanlığa bağlı kurumlarda tatmin olunmak imkânım bulmuş hizmetlilerin, idari yetki ve 
cih edilmiştir. 

Nitekim halen, bakanlıkta fiilen çalışan 540 kişiden 84 ü (% 15'i) ilgili kurumlardan maaş alan ve 44 
müsaade ettiği kurum dışında görevlendirilmeyi, her yıl Bütçe Kanununa konulan bir madde ile İm- yıl da 
tırılan personeldir. 

Daha önemlisi, kurumlardan alman bu personelin % 58'i yüksek tahsillidir ve halen bakanlıkta fiilen ç 
lar teşkil etmektedirler. 

7. SANAYİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ KURUMLAR : 
İSanayi Bakanlığiyle ilgili İktisadi Devlet Teşebbüslerinin İkinci Beş Yıllık Plân devresindeki başlıca fa 

rar ve yatırım konularındaki program ve fiilî durumları ile 1970 yılı programları ilişik çizelgelerde gösteri 
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Sanayi IBakanlığı ile i lg i ! kurumların istihsal durumları 

Teşekküller 

Azot Sanayii T. A. Ş. 

1968 

Programı 
Tl. 

Süıni'eırbank 
Maıkina vıe Kimya Endüstrisi Kurumu 
T. Demıir Çelik İşletmeleri (*) 
Selüloz ve Kâğıt Fb. İşi. 
Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Çimeruto Sanajyii T. A. §. 

999.4 
852,1 

Fiilî 
Tl. 

1 558,7 1 404,8 
732,0 
882,0 

1969 

90,1 
73,2 

103,5 

Program 
Tl. 

1 623,0 
1 060,1 

975,0 

Fiilî 
Tl. 

1 461,0 

1 002,4 
286,9 283,8 98,9 294,2 290,2 

1 156,8 1 282,8 110,9 1 253,2 1 111,2 
339,2 329,2 97,0 369,5 360,0 
114,1 113,0 99,0 236,9 137,6 (2) 

9 
814,0 (1) 7 

102 
9 
8 
9 
5 

Not: 1969 senesine ait fiilî rakamlar (9 ay fiili -\- 3 ay tahminidir.) 
(*) İstihsal durumu mamul maddelere aittir. 
(1) İstihsal siparişlere bağlıdır. Siparişler tahmin edilen programın altında tahakkuk etmesi neticesinde istihsal d 
(2) Kütahya Azot Fabrikasının tecrübe işletmelerindeki aksamalardandır. 
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Sanayi Bakanlığı ile ilgili kurumların kâr - zarar durumları 

1968 1969 

Pırograım Fiilî Program Fiilî. 
Teşekküller Tl. TL % TL Tl. 

Süm'erbanık 128,5 110,1 86,0 141,0 92,0 
Maıkina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 148,2 102,5 69,2 126,3 105,0 
T. Demir Çelik İşletmeleri 98,6 145,9 148,0 35,0 125,0 
Selüloz ve Kâğıt Fb. İ§1. 38,0 80,2 211,1 82,0 120,0 
Şeker Fabrikaları A. Ş. 61,2 54,4 88,9 67,6 79;9 
Çimento Sanayii T. A. Ş. 70,2 73,4 104,6 67,0 45,7 
Azot Sanayii T. A. Ş. 1,0 4,9 490,0 - 4,7 - 51,0 

Not: 1969 senesine ait fiilî rakamlar (9 ay fiilî ;+ 3 ay tahminidir.) 
(—) İşareti zararı göstermektedir. 
(1) Toplu Sözleşme zamlarının 1969 senesinde ödenmesi ve ihracatın artmasmdandır. 
(2) Toplu Sözleşme zamlarından ve talep aslığı dolayısiyle satışın noksan tahakkuk etmesi sebebiyledir. 
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Teşekküller 

ıSümerbank 
Makina Kimya •(*) 
T. Demir Çelik (*) 
Seka 
Şeker Fb. T.A.Ş. 
Çimento Sa. T.A..Ş. 
Azot Sanavi T.A.S. 

Sanayi Bakanlığı ile ilgili kurumların dlsttihsali (Miktar olaraJk) 

1968 1969 

Mamulün adı Ölçü Program, * 'iilî % Program Fiilî 

Muhtelif Milyon Tl. 1 558,7 1 404,8 90,1 1 623,0 1 461,0 
» » 999,4 732,0 73,2 1 060,1 814,0 

İngot (Çelik) Bin ton 575,0 575,0 97,9 575,0 612,4 
Kâğıt » 102,0 115,8 113,5 105,8 115,8 
Şeker » 600,0 649,0 108,0 600,0 500,0 
Çimento » 2 602,5 2 618,9 100,6 3 075,0 2 788,5 
Gübre » 154,1 152,6 99,0 492,2 253,7 

(*) M.K.E.K. ve Sümerbank'ın mamulleri muhtelif nevileri ihtiva etmekte olup, fizik olarak da tevhidi mümkün 
teeşkkülün istihsali kıymet olarak ifade edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı ile ilgili kurumların yatırım durumları 

(Bin Tl) 
1968 1969 

Müessese adı Program Fiilî harcama • % Program Fiilî harcama 

Sümerbank 184 000 191 514 104 128 600 131 000 
Makina ve Kimya E. K. 46 609 60 985 130,8 53 900 41 832 
T. Demir ve Çelik İ§1. 72 200 95 312 132 103 500 103 500 
Selüloz ve Kâğıt Fb. 264 323 274 115 103,7 693 100 715 300 
Şeker Fb. T. A. Ş. 71 200 61 375 86,2 59 824 41 800 
Çimento Sa. T. A. §. 100 000 147 445 147,4 95 200 94 500 
Azot Sa. T. A. Ş. 154 000 203 900 132,4 153 500 142 700 

Not : 1969 yılı harcamaları 11 aylık fiilî, 1 aylık da tahminî olarak alınmıştır. 
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Çizelgelerde görülen bâzı sonuçLar üzerinde açıklamalar : 
SÜMERBANK : 
İstihsalin programa göre % 10 noksan gerçekleşmesinin sebebi; yeni devreye giren işletmelerde tecrübe 

tiplerde istihsalin kısılması, grevlerden ve cereyan kesintilerinden mütevellit durmalardır. 
Egzersiz kârının programa göre noksan tahakkuk etmesinin sebebi Toplu İş ıSözleşmesine göre 1968 

sözleşme imzasının gecikmesi sebebiyle 1969 yılında ödenmesi ve ihracatın arttırılmasının meydana getirdi 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU : 
Genel olarak üretim büyük ölçüde siparişlere bağlıdır. İstihsal »bakımından 1969 senesine ait programla f 

betinin % 76,8 olması ve gene 1969 senesine ait kâr programı ile fiilî durumu % 83,1 oranında gerçekleşmes 
şülkMiğümden neş'ett etmektedir. 

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ : 
1969 yılının egzersiz kârının programa göre % 057 nisbetinde bir artış göstermesi sebepleri : 
a) Net hadde mamulü programa göre 455 500 ton, fiilî durumda 541 000 ton olarak gerçekleşmesi % 1 

milyon Tl. civarındadır. 
b) 1969 programında mamul stoku 16 450 ton idi; fiilî olarak 1968 senesinden 1969 a devreden 55 283 tond 

maliyetle elde edilen bu stok hadde mamulü, 1969 senesinde satışa arz edilmiştir. 
c) İthal hadde mamulü ve pik programa göre 80 bin ton olmasına rağmen, 160 bin tonun üstünde ithal 

milyon Tl. düşünülen kâr (35) milyon Tl. civarında olmuştur. 
d) Devlet Yatırım Bankasına peşin ödenen taksitler sebebiyle faiz yönünden kazançlar elde edilmiştir. 
c) 1969 programında finansman masrafı (33) milyon Tl. olarak düşünülmüş, fiiliyatta ise 9 - 10 milyo 

miştir. 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. : 
1969 yılı şeker üretimi, programda 600 bin ton olarak öngörüldüğü halde bu yıl bilhassa iklim şartlarının 

min 500 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. : 
Ekzersiz kâra tesir eden sebepler : 
a) Adana Çimento Fabrikasmdaki işçi grevi 50 bin ton istihsal noksanlığı yaratmıştır. 
b) Trabzon Çimento Fabrikasında enerji noksanlığı sebebiyle programa göre 60 bin ton istihsal düşük ol 
c) Bartın Çimento Fabrikasında cüruf temin edilememesi sebebiyle programa göre 40 bin ton istihsal nok 
d) Van Fabrikasının yeni oluşu sebebiyle satış güçlüğü meydana gelmiş, 25 bin ton noksan çimento 
c) Yapılan toplu sözleşmeler cari giderlere (1.5) milyon Tl. civarında bir külfet tahmil etmiştir. Bu bir to 

den (21,70) lira yükselmesine sebebolmuştur. 
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f) Sene ortasında gider vergisi kanunundaki tadilât dolayısiyle ambalaj malzemesi için önceden % 14 indi 
dolayısiyle % 7 ye düşürülmüştür. Ton başında ödenen ortalama vergi (16,76) Tl. iken şimdi (17,94) Tl. ye baliğ 
de menfi tesir icra etmiştir. 

AZOT SANAYİİ T.A.Ş. : 
Kütahya Azot Fabrikasının tevsii sırasında karşılaşılan arıza istihsali büyük ölçüde düşürmüştür. İşçilik, gen 

amortisman, tenvir, teshin ve diğer giderlerin masraf hisseleri) (56) milyon Tl. civarında olması zarar hanesini y 
Ara mamullerden (5) milyon Tl. civarında kâr sağlanacağı tahmin edilmektedir. Kârın zarara mahsubedilmesi s 

olacağı tahmin edilmektedir. 
Yürürlükte bulunan kararnamelerde azotlu gübreler maliyetlerinden düşük fiyatla satışa arz edildiği için 

sübvansiyone edilmektedir. 

8. SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDE GENEL GÖRÜŞLER, 1969 BÜTÇE UYGULAMASI VE 1970 Y 
Bilindiği üzere 1964 yılından beri, büyük kısmiyle Sanayi Bakanlığı kuruluşlarından ayrılan ünitelerle teşkil 

Kaynaklar Bakanlığının henüz bir teşkilât kanunu çıkarılamamış olduğundan, bu Bakanlığa ait ayrı bir bütçe y 
yıl ıSanayi Bakanlığı Bütçesine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Bu durumun birçok idari ve bir kısım malî güçlüklere yol açmakta olduğu kanaatine varılmıştır. Bunların 
mümkün olan en kısa zamanda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teşkilât Kanununun çıkarılması zaruretini be 

1964 - 1969 yılları bütçelerinde her iki Bakanlık masraflarım karşılamak üzere bir kalem halinde bölüm ve m 
ayrılması, bakanlıklar arasında yapılan bir protokole dayanılarak yürütülmekte iken, 1970 bütçesinden itibaren he 
masrafları ayrı madde numaraları verilmek suretiyle hazırlanmış ve böylece Yüksek Meclislerin her bakanlığa 
açıkça bilmesi mümkün kılındığı gibi, Bütçenin idaresinde de sıhhat ve kolaylık sağlanmış olmaktadır. 

Ayrıca, yine ilk defa bu yıl Sanayi Bakanlığının program bütçe modeli 1969 İcra Plânının 174 ncü maddesi ge 
ilgili kuruluşlara sunulmuştur. 

Sanayi Bakanlığının 1969 ve 1970 bütçelerindeki muhtelif harcama gruplarının incelenmesinden anlaşıldığı üzere 
da ve transfer harcamalarında bir artış olmadığı gibi azalmalar da yer almıştır. 

Sanayi Bakanlığı genel olarak 1969 bütçesi ödeneklerini bütçe formülüne uygun bir şekilde kullanmıştır. Yal 
desine konan (12 500) liralık ödenek kâfi gelmediğinden, Bütçe kanununun 11 nci maddesi gereğince borçların i 
(46 079) liralık bir aktarma yapılmak suretiyle borçların tasfiyesi sağlanmıştır. 

1970 bütçesinin cari harcamalarında tasarruf ilkesine büyük bir titizlikle yer verilmiş, 1969 bütçe yılı uygula 
lerle ilgili ödenekler artırılırken, bunların karşılığı diğer maddelerden yapılan azami indirimlerle sağlanmıştır. B 
lıarcamalar geçen yıl rakamının altına düşürülmüştür. 

9. TEKLİF VE TEMEN^ÎLEB : 
Kuruluşu, bünyesi, çalışmaları ve, plân uygulamaları hakkında etraflı malûmat vermeye çalıştığımız Sanayi 

lerimizi arz ediyoruz : 
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(1) Bugünün, ve yakın geleceğin sanayi sektöründe yeterli bir yönetime imkân verecek yeni bir Sanay 
likle çıkarılmasını : 

Anılan kanunun çıkarılmasına kadar geçecek zamanı da kazanmak amacı ile, Bakanlığın iller teşkilâtını 
edildiği bütün valiliklerde «Sanayi Müdürlükleri» haline getirilmesi; böylece bugüne kadar seviyeli hizmet imkân 
nayi, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili hizmetlerin mahallî gelişmelere hız verecek bilgi ve yeterlikte 
lanmasını, 

(2) 933 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin iptali üzerine iSanayi ve küçük sanatların teşviki ve geli 
yürütülebilmesi için : 

a) Yurdun muhtelif yerlerinde kurulmasına girişilmiş organize sanayi bölgeleri için (kurma fonu) ihti 
üzere, Sanayi Bakanlığı bütçesine (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları - 34.000 bölümüne (40 000 0 

'î>)f Avrupa Kkonjomik Topluluğu .memleketlerindeki kredi ve faiz şartlarına uygun bir tesis ve işletm 
merbank Kuruluş Kanununun 2/E maddesinde belirtilen finansman hizmetinde bu banka aracılığı ile kul 
kanlığı Bütçesine A/3 sermaye teşkili ve transfer harcamaları - 34.000 bölümüne (50 000 000) liralık bi 

e) Küçük sanayi siteleri 1970 yatırını ihtiyaçları için 'evvelce 19'67 Bütçesinde okluğu gibi A/3 serm 
34.620 maddesine (67 000 000) liralık bir ödenek konulmasını. 

d) Veya yukardaiki a, b ve e fıkralarında açıklanan cem'an (157 000 OOO) liralık sanayi hizmetleri 
Plânlama Teşkilâtınca yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, gerekiyorsa Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
'sını, 

(3) Bakanlıkla ilgili İkfiisadi Devlet Teşekkülleri bünyelerinde, kendi konularında araştırma ve gelişti 
dar kurulması ve mevcut olanların ihtiyaca göre genişletilmesi ve bu konuda özel sektörle ve Türkiye Bilimse 
li işbirliği yapılmasını, 

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulınıuş bulunan (Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık kanun tasarısı) 
sını, 

(5) Küçük sanayi ile ilgili çarşı ve si'tclerin kurulması, îtesis ve işletme kredisi temini, küçük sanat kursl 
ması ve benzeri bütün hizmetleri yönünden Sanayi Bakanlığı görevleri ile en yakm ilişkiler içinde öne 
bahis konusu bu durumu \göz önüne alınarak Sanayi Bakanlığına bağlanmasını, 

(6) Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi Gaziantep Pilot Prjojesi hizmetlerinde kullannlımak üzere bir ad 
4 X 2 otomobilin, projeye ait 21.320 numaralı maddede bulunan (2 000 OOO) lira ödemekten (100 000) 
maddeye (100 000) lira konulması suretiyle satınailınmasmı, 
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(7) 1970 yılı içinde Bakanlık (D) cetvelinde görevli personelden 146 kişinin bir üst dereceye yükselmeye hak k 
alınmak suretiyle, bahis konusu personele ait Bakanlık merkez teşkilâtından : 

o O a de d 1 100 lük kadronun 1 250 ye. 
o O » 800 » » 950 » 
6 » 700 » » 80Q > 
8 » 600 » » 700 » 
12 >y 500 » » 1600 » 
14 » 450 » » 500 » 
21 » 400 » » 450 » 
17 » 350 » » 400 » 
1 » 300 » » 400 » 

îler teşkilâtından ise : 
1 aded 700 lük "kadronun ı800 e 
1 » 500 % » '600 e 

28 » 350 » !» 40O e 
36 » 300 ı» » 850 ye yükseltilmesine zaruret olduğu anlaşılmıştır. 

8. 'Raporumuzun personel •bölümünde açıklandığı üzere, Bakanlığın, normal kadrolarla artık karşılanamıyan yüks 
kanunları gereksiz yönde zorlamaya mecbur edilmeden sağlıyabilmeısi amaciyle, emsali birçok bakanlıkta olduğu gi 
hükümlerinin, kendi ihtisas sahalarının • teknik sorumlularını teşkil eden bütün personele uygulanmasını, 

9. ıSanayiin başlıca meslek kuruluşu olan Sanayi Odaları ile ilgili 5590 sayılı Kanun, 15 Mart 1950 tarihinde yayı 
(Sanayi Bakanlığı isie, sanayi politikasının ve yüksek sevk ve idaresinin sorumlusu olarak 29 Haziran 1957 tarihinde 

almış bulunduğuna g*öre, Sanayi Odalarımın yeni meslek kuruluşunun bugünkü duruimuna ve ihtiyaca uygun ayrı bir 
ve Sanayi Odaları Birliğinin Sanayi Bakanlığına bağlanmasını, 

10. Sanayi Bakanlı'ğının mefruşat ihtiyacı, uzun yıllardan beri ilgili iktisadi Devlet Teşekküllerinden muhtelif z 
ile sağlanmış bulummaktaldır. iller kuruluşlarının mefruşat durumunun ise çok daha elverişsiz halde bulunduğu, bu k 
-rapor ve yazılardan anlaşılmaktadır. 

Bakanlığın bu husustaki bütün ihtiyacının bir yılın bütçesine konacak ödenekle karşılanması, takriben 1 milyonu 
ğinden, bunu 4 - 5 yıllık bir sürede tamamlamayı düşünerek, bu yıl bütçesine konmuş olan (Madde : 13.131) deki (18 
ihtiyaç plânına göre talelbedildiği anlaşılan (240 000) Tl. miktarına yaikjseîtilm'esi için ('53 415) liranın mezkûr maddeye 

11. ıSanayi Bakanlığı 1963 yılında halen bulunduğu binasına taşınır ve yerleşirken, tadilât, malzeme ve mefruşa 
3 zaman kendisine bağlı olan iktisadi Devlet Teşekküllerine ödetmiştir. 
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Şüphesiz, bu masraflar zaruri olmakla beraber 'bunların teşekküllere ödetilmesini Yüksek Denetleme Kur 
memekte ve bu işlemi yıllık raporlarında tenkid 'etmektedir. 

Yıllardan beri ilgili teşekküllerin aktiflerinde '«İSanayi Bakanlığından alacak»! şeklinde gözüken ve tutar 
yesi maksadiyle Sanayi Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinde yeniden açılacak '36B50 (ü-e'çen yıllar karşılıksız bo 
'konulmasını ve Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele de (İSanayi Bakanlığının İktisadi Devlet Teşekkü 
ları, başka bir belge aranmaksızın bunlardan alınacak faturalara göre ödenir.) ibaresinin konulmasını, veya 
lıksız Devlet borcu telâkki edilmesi halinde, Maliye Bakanlığınca ödenmesi için gerekli tedbirin alınmasın 

12. Sanayi Bakanlığı halen Konur sokakta, apartman olarak inşa edilmiş Ordu Yardımlaşma 'Kurumu m 
lık kira tutarı (440 000) Tl. dır. Bahis konusu binanın yeri, iç tertibatı ve büyüklüğü artık ihtiyacı karşılıy 

Bu itibarla, Millî Emlâk idaresine ait arsalardan Bakanlığa tahsis edilmiş ve çaplı tasarruf belgesi veril 
sının güneyindeki) yerde önümüzdeki yıllarda geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir bakanlık bi 
sını, 

13. 'Ortak Pazar Bürosunun, Türkiye'nin Ortak Pazara giriş hazırlıklarının arttığı buıgünlerde, hu teşeeb 
niş şekilde ele almak üzere bilgili, yaibancı dil bilir ve konuya vâkıf elemanlarla takviyesini; 

14. Bakanlıkla ilgili kurumların genel müdür ve yardımcılarının çok sık değiştirilmesi, böyle 'mesuliyet 
luk duygusunu azaltabilir. 

Kârlılık ve verimlilik unsurunu gözetmek, ancak tecrübe ile mümkündür. 
'Sanayi Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarda bu hususa dikkat edilmesini; 
15. Kurumların stok seviyelerinin yüksek seyretmesinin önlenmesi suretiyle kârlılığın artınlmalsına ve k 

bankta) önem verilmesini; 
Arz ve tefeli! ederiz. 

RAPORTÖRLER 

Ankara (Senatörü İizımir Milletvekili 
îsmail Yetiş Mustafa Akan 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1970 yılı Bütçe tasarısı hakkındaki yedi bölüm, halinde hazırlan 
tur. 

Arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1970 malî yılı bütçe raporu 

GİRİŞ 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı» 4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 . 12 . 196 
Kuruluşu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk uygulama yılma raslıyan bu Bakanlık, 1963 ilâ 1967 

liralık tüm yatırımların % 22,2 si olan (139,9) milyar liralık yatırımı bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalar 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk yılı olan 1908 de bu oran 31,3 ve 1969 da da 34,1 gibi çok yüksek b 

müşün'. Bu yatırımların sektörlere dağılışı ve oranları ile gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir. 

Sektörler 

Plândaki inandaki 1969 yılı 
yatırım bakanlık 11 aylık '( 
tutarı payı Oranı gerçekleşm 

(Milyon Tl.) (Milyon Tl.) %< (Milyon Tl 

Demirdan başka metaller sanayi 119 1.19 100 120 
Madencilik sektörü (Hampetrol 
üretimi dâhil 487 472,2 96,9 387 
Petrol ürünleri 310 310 100 273 
Enerji - elektrik 1 879 1 497 80 1 087 
Kimya (Pctro - kimya dâhil 346,6 156,5 45,1 275 
Tarım sektörü . 2 120,1 1 100 52.3 854 

Toplam 5 281,7 3 654,7 69,1 2 998 
Diğer sektörler . 5 835,5 126,8 2,1 50, 

Genel toplam 11 117,2 3 791,5 34,1 3 049, 

(*) Genel ve katma bütçeye dâhil kuruluşların 9 aylık sonuçları dâhildir. 
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Yukardaki tablonun tetkikinden Bakanlığın (3 791,5) milyon Tl. lık yatınım gerçekleştirmek gayreti içinde en 
görülecektir. 

19G9 ve daha önceki yıllarda hazırlanan ve fakat kanunlaşması mümkün olmıyan Bakanlık Kuruluş kanunu tas 
gözden geçirilerek Yüce Meclise sevk edilecektir. Evvelce olduğu gibi bu yıl da, Bakanlık bütçesi müstakilen huzuru 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölüm ve maddeleri içine ithal olunarak takdim olunmuş bulunmaktadır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirilme şekli 

1. Teşkilât ve vazife kanunlariyle belirli hizmetin kapsamı ve uzun vadeli plâna uygunluk derecesi : 
Yukarda, giriş kısmında da arz edildiği veçhile, üzerinde gerekli çalışmalar bitmek üzere bulunan «Bakanlık Te 

re ; memleketimizin toprak, su, enerji, maden, petrol kaynaklarının en uygun bir şekilde araştırılması, planlanması, g 
rol ve muhafazası ve bunlarla ilgili kanun, nizamname, talimatname ve tüzükler hazırlıyarak teklif etmesi, bu Bakanlı 

Bakanlığı bu vazifeleri ifada tuttuğu genel politika : 

a) Su kaynakları alanında : 
Su kaynaklarımızın, devamlılığını koruyacak, gelecek kuşaklara faydalanabilecekleri şekilde devri imkânlarını b 

sine uygun şekilde geliştirilmeleri, sulanabilir toprakların mümkün olan kısa sürede sulanması; taşkınlarda can ve 
.aşkınları önleyici koruma ve drenaj işlerine artan bir hızla devam edilmesi; memleketimizin genci iskân ve sağlık 
lünya ölçülerine uygun düşecek şekilde içme, kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi esas tutulmuştur. 

b) Maden alanında : 
Madenlerimizin kısa zamanda, modern tekniğe uygun şekilde aranması, üretilmesi, ham cevher yerine yarı işlenm 

naden politikasının temelini teşkil eder. 
c) Enerji alanında : 
Sanayiin ve diğer tüketici alanların ihtiyacı olan, taşkömürü, linyit ve elektriğin yeterli, sürekli, güvenli ve ucuza 

d) Petrol alanında : 
Yurt ihtiyacının tamamının iç kaynaklardan sağlanması, ürün ithaline genellikle yer verilmemesi, imkân olursa 

ine gelinmesi politikanın esasını teşkil etmektedir. 

2. Teşkilât Kanununun yokluğu ve uygulamada karşılaşılan problemler : 
Henüz Teşkilât Kanunu ve dolayısiyle müstakil bir bütçesi olmıyan Bakanlığın altı yıllık hizmet süresi zarfında, her n 

atmadan yürütebilmiş ise de, bu husus büyük çapta bağlı ve ilgili kurumlarının yardımlariyle mümkün olabilmişti 
Diğer taraftan, Teşkilât Kanunu ve kanun ile ihdas olacak kadroların âdemi mevcudiyeti sebebiyle belirli bir pe 

aümkün olamamaktadır. 
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Bakanlığın karşılaştığı, bu müşküllerin izalesi ve daha rahat bir çalışma ortamına girmesi; ancak, kad 
kân verecek Teşkilât Kanununun biran evvel çıkmasına bağlı bulunmaktadır. 

3. Bakanlık bağlı ve ilgili kurumları ve hizmetleri : 
4951 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 7 . 2 . 1964 tarih ve 76 - 488 - 469 sayılı Başbakanlık emri ile 

rumlar da bu Bakanlığa başlanmış veya ilgilendiril mistir. (Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
bağlanmıştır.) 

A) BAĞLİ KURUMLAR : 
—• Petrol Dairesi Reisliği (Bakana bağlı) 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
—• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü, 
—• Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü, 

B) İLGİLİ KURUMLAR : 
a) Sermayesinin tamamı Devlete aidolaıı İktisadi Devlet Teşekkülleri; 
— Etibank Genel Müdürlüğü, 
—• Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 
b) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete, Devletle birlikte İktisadi Devlet Teşekküllerine ait Kam 
— Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü, 
—Petrol Kimya A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
c) Kanunla kurulmuş Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
—• Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü. 
Bakanlık bağlı ve ilgili kurumlar hizmetleri hakkındaki bilgiler sağıda verilmiştir. 

\ 
A) BAĞLİ KURUMLAR : 
1. Petrol Dairesi Reisliği (Balkana bağlı) : 
Bu daire katma bütçeli olup, faalifetlerine dair raporu tarafımızdan ayrıca hazırlanmış ve sunulmuştu 
2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
Mezkûr Genel Müdürlük, katma bütçeli olup, faaliyetlerine dair raporu ayrıca hazırlanmış ve takdim 
3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü : 

2804 sayılı Kanunla 1935 yılında tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir şekilde kurulmu 
titüsü, Türkiye Maden Envanterinin çıkarılması, madenlerin daha verimli bir şekilde işletilmesine ilişkin u 
miz jeolojik yapısının ortaya çıkarılmasiyle ilgilenmekte ve bu konularda çalışacak Türk mühendis, tekn 
hizmetlerini yürütmektedir. 
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4. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü : 
EİEİ, 1935 yılında 2819 sayılı Kanuna güre, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir şekilde 

dumuzda mevcut enerji kaynaklarını etüdederek bunların sağhyaeağı imkânları meydana çıkarmak ve bunlar a 
tikasına uygun olanları tcsbit ederek Türkiye'nin elektriklendirme plânlarını hazırlamak ve plâna giren tesislerin 
trikle ilgili istatistikleri tutmaktır. 

B) İLGİLİ KURUMLAR : 
1. Etibank Genel Müdürlüğü : 
1935 yılında maden ve enerji alanında çalışmak üzere 2805 sayılı Kanunla kurulmuş ve bilâhara 1957 yılınd 

mış bulunan Etibank, maden ve enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve bankacılıkla görevlidir. 

2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü : 
G974 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu «TKİ»; taşkömürü, linyit, turp, gib 

ve işletmek, bunlardan kök, briket ve bilcümle tâli maddeler imal, istihsal ile kömür tevzi ve satışını yapmak ve 
görevleri ifa etmek gibi hizmetlerle yükümlüdür. 

3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 
1954 yılında 6327 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan TPAO, petrol ameliyeleri yapmak, petrol ürünlerini alım, 

aliyet göstermekle görevlendirilmiştir. 

4. Petrol - Kimya Anonim Şirketi : 
Şirket, 6327 sayılı TPAO Kanunu hükümleri gereğince ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olup, petrol 

deleri üretmek amacını gütmektedir. Ayrı bir teşkilât ve görev kanununa sahip değildir. 

5. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü : 
12 . 2 . 1941 tarihinde, 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa istinaden K/103 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı 

millî savunma ihtiyaçları için lüzumlu petrol ve müştaklarını satmalmak depolamak ve satmak görevi ile yüküm 
Kendisine ayrıca K/1092 sayılı Karar ile NATO akar - yakıt tesisleri ve boru haltlarının işüetünıesi görev olara 

İKİNOİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesine ait istatistiM malûmat ile ileriM yıllara ait program ve düşünceler 

A) BAKANLIK : 
Her ne kadar Bakanlığın müstakil bir bütçesi mevcut değil ise de, 1970 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinde bâzı 

tir. Diğer maddeler bütçenin kabulünden sonra bir protokol gereğince dağıtılacaktır. Son iki yıl ödenekleri karşıl 
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1968 yılı 1969 yılı 
Bütçe harcamaları 1 000 Tl. 1 000 Tl. 

(A/ l ) Cari harcamalar- 3 377 3 626,5 
(A/2) Yatırım harcamaları 201 977 241 298 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 83 89 

Yukarıdaki] harcama miktarlarının içinde bulundukları Sanayi Bakanlığı bütçesindeki mütenazır harcamal 
gösterilmiştir. 

Bütçe harcamaları 1968 % 1969 % 

(A/ l ) Cari harcamalar 24,4 24,3 
(A/2) Yatırım harcamaları 96,0 97,1 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcama hm oranı 22,4 3,7 

(*) Bu oranların tetkikinden görüleceği 'üzere yatırım, har çantalarının müşterek 'bütçedeki yüksek oranın 
teşkili ve transfer harcamaları oranı düşük bulunmaktadır. Büyük yatırımların gerçekleştirilmesinde ön sıray 
takil bir bütçeye sahibolması gereken Bakanlığın, bu d/üşük oranlar sebebiyle vazifesini aksatmetdan devanı, ett 
temin edilen imkânlarla mümkün olabilmiştir. 

B) BAĞLİ VE rL(4İLİ KURUMLAR : 
Bağlı ve ilgili kuruluşlardan katma bütçeli olan DSİ ile Petrol Dairesi hizmetlerinin gelişmesi konusunda 

1 nei bölümde sunulacağını belirtmiş olduğumuz raporlarda geniş şekilde yer almış bulunmaktadır. 

(1) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Enstitüsü, 1935 - 1968 yılları içinde, yardumıız maden, potansiyelinin ortaya çıkarılması maksadiyle 10 

de zuhurlarının prospeksiyon ve etüdünü yapmıştır. Ayrıca bu zuhurlardan önemli görülenler üzerinde aram 
sondaj 75 811 m. galeri ve kuyu yapılmış bulun'-laktadır. 

Enstitü, 1961 yılından beri memleket madenciliğine daha yararlı olabilmek araaci ile, özel şahıslara ait k 
ımuvan, krom, fosfat, lületaşı, bor tuzu, flüori't, asbest, mika, kükürt, manyezit, bitümlü şist sahaların 
dır. Ruhsat sahipleri ile akdedilen tip mukavele gereğince, yapılan bu çalışmalar sonucunda t es bit edilen 
titüce yapılan etüt ve arama maısırafları karşılığı olarak, ilgililerce Hazineye ödemede bulunulmaktadır. 

Enstitünün 34 yıllık (1935 - 1968) toplam gi 1 erleri tutarı 712 250 000 Tl. dır. Bunun 65 000 000 Tl. sı 
ladığı gelirlerden, geri kalanı da Hazine yardımından teımin eidilımiştir. Buna karşılı/k Enstitünün çalışmala 
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•milyar Tıl. na ulaşan çeşitli maden, hamı madde ve kömür rezervleri tesbit edilmiştir. 
Enstitünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin maden, ham madde ve enerji kaynakları bakımınd 

tedir. Krom, bortuzları, civa, mermer, lületaşı ve jeotermik enerji rezervleri bakımından Türkiyemiz, dünyanın en 
tedir, Ayrıca; balkır, antimuan kurşun, çinko, manyezit, uranyum, linyit, kükürt gibi çeşitli maden ve ham. mad 
yurdumuzda geniş jeolojik imkânlar mevcuttur. 

1969 yılında daha önceki senelerde olduğu gibi konsantre bölge çalışmalarına devam edilerek olumlu sonuçlar a 
—• Divriği Bölgesi projesi : Bölgenin demir cevheri potansiyellini tesbit gayesiyle bu bölgede yapılan çalış 

Divriği demir yatağı rezervine ilâveten 20 - 25 milyon tonluk bir cevher rezervi tesbit edilmiş olup bu bölgede 
konsantre bir şekilde devam edilecektir. 

— Doğu Karadeniz Bölgesi projesi : Bölgenin bakır, kurşun - çinlko potansiyelinin tesbiti projenin gayesidir. 1 
çalışmalarla Rize - Çayeli bölgesinde 500 000 tonluk ilâve balkır, kurşun - çinko rezervi bulunmuş ve ayrıca Murgu 
ra varılmıştır. 

—. Marmara Bölgesi projesi : Marmara Bölgesinin başta demir olmak üzere kurşun - çinko, antimuan, molibden 
çıkarmayı hedef tutan bu projenin 1969 yılı tatbikatı ile Kütahya'nın Karaağıl, Gölcük ve Çatak bölgelerinde 7 
mit'in Altınoluk, Bağırlkaç, Handeresi, Halılar mevkilerinde 450 000 ton ve Dursunbey - Anadolu madeninde 500 
teslbit edilmiştir. 

— Güneydoğu - Anadolu Bölgesi projesi : Bitlis - Siirt, Hakkâri, Muş, Diyarbakır, Bingöl, Elâzığ ve Adıyam 
sifi bölgesinde 1969 yılında yapılan sistematik jeolojik, jeoşimik ve jeofizik etütler neticesinde bölgede bakır bakım 
tesbit edilmiştir. Bu bölgedeki çalışmalara yoğun bir şekilde 1970 yılında da devam edilecektir. 

— Linyit aramaları konusunda Maraş - Elbistan Bölgesinde tesbit edilen 3 milyar tonluk linyit rezervini tahkik 
lında da devam edilmiş ve bu sahada toplam uzunluğu 57 000 m. ye varan sondajlar yapılmıştır. 

Yurdun diğer bölgelerinde yapılan linyit aramaları nitecesinde 1969 ydında da aşağıdaki yeni rezervler tesbit e 

Kütahya - Tunçbilek 2 000 000 
Sivas - Kangal 70 000 000 
Bursa - Orhaneli - Burmi 10 000 000 
Bursa - Orhaneli - Çivili 25 000 000 
Manisa -Gördes - Çıtak 5 000 000 

— Endüstriyel ham madde çalışmaları daha çok fosfat, kükürt, perlit, manyezit etüt ve aramaları konularına 
han bölgesinde 10 000 000 ton ve İzmir - Dikili Bölgesinde 5 000 000 ton olmak üzere 15 000 000 tonluk perlit rez 

—• Radyoaktif maden aramalarıyla bilhassa Batı Anadoluda 1969 yılında tesbit edilen 300 ton (U3 0 8 eşdeğeri) 
(U3 0 8 eşdeğeri) uranyum cevheri rezervi ve yine 1969 yılında tesbit edilen 1 000 ton (TH02 eşdeğeri) totryum reze 
eşdeğeri) toryum cevheri rezervinin mıeveudiyetitesbit edilmiştir. 
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— Petrol arama konusunda, III ve IV numaralı Sivas ve Erzurum kapalı sahalarında 1961 yılından itiba 
miş ve bu bölgede 1969 yılında (Kasım sonu itibariyle) 1 500 Km2 lâik jeolojik etüt 3 800 Em2 lik rejyonal, 
ğunda sismik etüt ve toplam uzunluğu 6 330 m. yi bulan derin sondajlar yapılmıştır. 

—• Tabiî buhar aramalariyle ilgili olarak, Denizli, Aydın ve Batı Anadolu bölgelerinde enerji üretimi v 
tesbiti yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 1969 yılına kadar Denizli - Sarayköy bölgesinde 1 400 Km2 lik 
100 m. olan 124 aded graydan sondaj ve toplam derinliği 3 466 M. yi bulan 7 aded derin sondaj yapılmış 
derinliklerde tabiî buhar çıkmaktadır. 

Jeolojik harita çalışmaları ile ilgili olarak önceki yıllarda hazırlanmış olan 1/800 000 ve 1/100 000 ölçek 
son olarak 1/500 000 ölçekli olanının basımı da yapılmıştır. Halen başta yeraltı zenginliklerinin tesbiti olm 
yapımı gibi çok çeşitli konularda büyük ölçüde fayda sağlıyaeak olan 125 000 ölçekli jeolojik haritaların 
Bunlardan başka, Türkiye'nin 1/2 500 000 ve J / l 000 000 ölçekli jeolojik, teknik ve metalojenik harita 

—• Teknolojik araştırmalarla ilgili olarak 1969 yılında Linyitlerimizden dumansız yakıt imali, Mardin -
iie zenginleştirilmesi, toz haldeki demir cevherlerinin sinterlenmesi, Uludağ Wolfram cevherlerinin zengin 
ginleştirilmesi, Üçköprü uranyum cevherinden yan mamul yapımı, düşük dereceli ve yüksek silisli manganez 
ler yapılmıştır. Bunlar dışında lâboratuvar çapında olmak üzere fluorit, demir, çinko, kurşun, bortuzu gi 
ları yapılmıştır. 

—' Yeraltı kaynaklarımızın tesbitinc dair envanter çalışmaları cümlesinden olarak şimdiye kadar Türkiy 
mit, barit, floorit mangenez asbest, manyezit - sopıolit, zımpara - diasporit - boksit, pirit kükürt, boraks W 
timuan - altın yatakları isimli kitaplarla Türkiye mermer, civa, diyatomit envanter kitapları neşredilmiş v 
Bunlar dışında Türkiye demir, arsenik, bakır, antimuan, boksit, bor tuzları, fluorit grafit, manganez dem 
ter raporları ilgililerin istifadelerine sunulmuş durumdadır. 

(2) Elektrik işleri etüt idaresi : 
E. 1. E. idaresi, kuruluşundan bugüne kadar, bütün sularımız üzerinde rasat istasyonları (304 akım rasa 

sediman istasyonu 5 buz yükü, 6 kâr rasat istasyonu) kurarak, ölçümlerini yapmış, böylece memleketimizin 
ve memleket sathında enerji pazar etütleri yaparak tüketim merkezleri ve ihtiyaçları tespit etmiş, baraj 
lerini yapmış ve başlıca Keban, Grökçekaya, Seyhan, Demirköprü, Hirfanlı, Kemer Kadıncık, Asbntaş, Sar 
Hidroelektrik Çatalağzı, Seyitömer, Mersin, Anbarlı Hopa gibi Termik Elektrik Santral imkânlarını ortay 
enerji üretim ve tüketim istatistiklerini tutarak, gelecekteki elektrik enerjisi, ihtiyaçlarının karşılanması şe 
bunların dışında da birçok küçük santral ve elektrik tesislerinin projelerini ikmal etmiştir. 

E. 1. E. İ. İdaresi, bundan böyle kuruluş kanununun kendisine verdiği yetki ve görevler muvacehesind 
rocyanda, memleketimizin müstakbel enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve biran önce nükleer enerji « hasma 
mak gayesiyle. Başbakanlık direktifleriyle, Nükleer Santral tesisi çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 
300 - 400 MW olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, kurulmakta bulunan büyük alüminyum kompleksi enerji ih 
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MW lık Oymapınar Hidro - Eldktrik Santralinin fizibilite raporlarının hazırlanması da ele alınmıştır. Memleketimizin 
enerjisi ihtiyaçlarının aksaksız karşılanabilmesi için «Elektrik sektörü öncelik etüdü» de hazırlanmış bulunmaktad 

(3) Etıbank Genel Müdürlüğü : 
Memlcktin maden elektrik ve bankacılık salıasırıda kendisine verilmiş olan görevleri ifa etmekle yükümlü bulunan 

Kalkınma Dönemi içerisindeki ve 1968 yılı faaliyetleriyle 1989 yılı 11 ayı ve 1970 yılı için öngörülen program değ 
rilmiştir. 

MADEN ÜRETİMİ 

Birinci Beş Yılık 
dönemde üretilen 1968 üretim 1969 11 aylık 1970 program 

Ton Ton üretim ton ton 

Bakır 129 078 23 600 19 367 22 083 
Krom 1 083 330 208 250 244 900 276 000 
'Kükürt 111 610 24 100 25 000 30 000 
Bakirli pirit 596 433 138 600 130 160 125 000 
Kolemanit 358 584 100 150 100 000 110 000 
Oiva (Saf) 251 75 150 275 
Kurşun (Kons) 8 205 2 220 2 420 2 026 
Çinko (Kons) 8 142 1 400 1 630 1 622 
Asit Sülfirik 100 156 16 652 16 280 61 300 
Boraks 259 * 6 700 19 000 20 000 
Asit Borik 309 * 1 750 6 000 6 000 

(*) 1967 yılında tecrübe işletmesi çalışmalarına başlanmıştır. 
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Kaynaklarına göre elektrik en erjisi üretimi (Milyon Kw.) 

Birinci Beş Yıllık 1969 1970 
döneminde 1968 10 aylık programı 

Çatalağzı 3 402 713 619,5 788 
Tunçbilek 2 245 796 447,3 806 
Soma 1 005 298 234,8 300 
Ambarlı 1 134 + 833 962,2 2 252 
(Sarıyer 2 835 737 717,5 503 
Hazar 250 131 116,9 160,5 
Hirfanlı 74 + 423 456,4 496 
Kesikköprü 44 + 291 270,6 308 
Kemer 2 + 153 191,6 210 

Birinci Beş Yıllık 1969 1970 
döneminde 1968 10 aylık programı 

Demirköprü 10 + 252 188,0 182 
Alnms 4 + 74 73,0 153 
Durucasu 1 + 4 1,9 — 
Oirlevik — 17 13,5 17,3 

Toplam 11 006 4 723 4 293,2 6 175,8 

1970 yılında Çağçağ, Kiti, Engel ve Erciş santralleri üretimleri toplamı olarak 64,3 milyon Kw. öngörülmüştür 
Bu üretimler dışında diğer üreticilerden 1963 - 1967 döneminde toplam olarak 3 994 milyon Kw. enerji alınmıştı 

yılında 25 ve 1969 un 11 ayında ise 50 milyon Kw. enerji temin edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık dönemde yapılan satışlar toplamı 13 752,6 milyon Kw. ı bulmuştur. 1968 satışları 4 268,4 mi 
tışlar ise 4 434,1 milyon Kw. dır. 

( + ) Santral işletmelerinin Etibanka devrinden yıl sonuna kadar olan üretimleridir. 
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Üretim ve satışlardan elde olunan hasılat miktarları da Birinci Beş Yıllık dönemde 3 397,5 milyon lir 
1969 yılı 11 aylığı ise 1 150,5 milyon liradır. 

Maden dış satışlarından sağlanan döviz miktarı ise; Birinci Beş Yıllık dönemde 118,7 milyon dolar olmu 
ayında ise 20,2 milyon $ dir. 

1956 yılında kurulmuş olan bankacılık teşkilâtının 1968 yılı sonunda şube adedi 28 iken, 11 yeni şuben 
yükselmiştir. Mevduat durumu ise 31 . 12 . 1969 tarihi itibariyle : 

Lira 

Tasarruf mevduatı olarak 287 284 000 
Ticari mevduat olarak 77 747 000 
Diğer mevduat olarak 34 187 000 

(Toplam olarak) 399 218 000 olmuştur 
'Geçen yıla göre artış % 41,5 dur. 
Kuruluşundan bu yana toplam (68 986 357,75) Tl. kâr sağlanmış olup 1969 yılı için 10 milyon lira 
Şube başına ortalama mevduat (10 236 350) Tl. olup, diğer bankalara nazaran yüksek bir seviyede b 

4. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü : 
Memleketimiz taşkömür üretiminin tamamının ve linyit üretiminin ise % 70 den fazlasını karşılamakta o 

döneminde 35,8 milyon ton tuvenan ve 22,9 milyon ton satılabilir taşkömürü, 21,7 milyon tuvenan ve 13,2 m 
miştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân başlangıcı olan 1968 yılında 7,1 milyonu tuvenan olmak üzere 4,8 milyon ton s 
venan, 3,5 milyon tonu satılabilir linyit üretilmiştir. 1969 yılı 11 aylık üretimleri ile 1970 yılı programı 

1969 11 aylık 1970 program 
Ton Ton 

Taşkömürü (tuvenan üretimi) 6 687 000 8 064 000 
Taşkömürü (satılık üretimi) 4 300 000 4 888 000 
Linyit kömürü (tuvenan üretimi) 6 790 000 6 740 000 
Linyit kömürü (satılık üretimi) 3 340 000 3 910 000 

Taşkömürü üretimi için yapılan programlar 1972 yılında hizmete ginnesi beklenen 3 ncü Demir ve Çe 
şekilde öngörülmüştür. 
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Bunun için ikinci Beş Yıllık Plân döneminde yer almış bulunan (780 000 000) Tl. lık taş kömür havzası tevsi 
Mevcut bilgilere göre 1970 yılı başı itibariyle taşkömürü havzasında : 

Ton 

Görünür 197 127 500 
(Muhtemel 261 493 000 
Mümkün 852 369 000 

Olmak üzere, toplam olarak 1 312 989 500 ton rezerv mevcuttur. 
1967 yılı genel enerji dengesinde % 37 oranında bir payı olan odun ve tezek yerine, yakıt olarak ucuz linyit ikam 

yakıtların kullanılmasının önlenmesi, linyit politikasının anahedefi olup, ekonomik ve sosyal bakımdan çok önemli 
bölgesel üretime ağırlık verilerek uzak mesafelere linyit nakledilmesinin önlenmesi tedbirleri üzerinde durulmaktadır. 

TKÎ. bölgesel üretim ve tüketim politikasının neticesi olarak Çorum ve Beypazarı'ndaki linyit ocaklarından sonra 
işletmeye açmış bulunmaktadır. 

Linyit tüketiminin her yıl artmakta oluşu ve üretimin de buna paralel olarak artışı linyit kullanma politikasının 
olduğuna bir işaret sayılmaktadır. 

Diğer taraftan, Elbistan linyit yataklarının en kısa zamanda değerlendirilmesi düşüncesiyle yılda 10 000 000 ton 
hedeflerine göre ön fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

MTA. Enstitüsünün linyit arama faaliyeti dışında olarak gerek kendi sahalarında, gerekse kendisine devredilmesi 
temli bir şekilde araştırmalarda bulunulmaktadır. 

(5) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü : 

TPAO. kuruluşundan bu yana, (600) milyon Tl. mn üstünde yatırım yapmış ve çalışmalarının büyük bir kısmını a 
miştir. Bu meyanda 6 aded petrol sahası keşfedilmiş olup, bu sahalardan halen yılda bir milyon tonun üstünde hamp 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 87 ekip/ayı jeolojik, 111 ekip/ayı jeofizik olmak üzere 198 ekip/aylık iş ve to 
sondaj yapılmıştır. 

TPAO. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde Raman'dan 598 hin, Batı Raman'dan 766 626, Garzan - Germikten 1 
Kurtalan'dan 15 830, Çelikli'den 30 366 olmak üzere toplam olarak 3 700 179 ton hampetrol üretmiştir. 
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Üretilen hampetrol, 1962 yılma kadar yalnızca ortaklığın küçük kapasiteli Batman rafinerisinde işleni 
de TPAO. kontroluna girmesiyle hampetrol işlenmesinde büyük artışar kaydedilmiştir. Bu suretle birinci 
ve îpraşta 6 442 000 ton olmak üzere 9 602 000 ton hampetrol işlenmiştir. 1968 yılı ile 1969 yılı 11 aym 
durumu aşağıda gösterilmiştir : 

1968 de 1969 11 aymda 
ton ton 

Hampetrol üretimleri • • 
Rafinerilerde işlenen hampetrol 1 024 580 984 707 

2 727 991 2 586 000 

îpraş'm 2,2 milyon ton olan kapasitesinin 5,5 milyon tona çıkarılmasını öngören tevsi projesine 1968 
ilkbaharında işletmeye açılması tahmin edimektedir. 

Hampetrol nakliyatında kullanılmakta olan muhtelif çaplardaki boru hatlarının 638,4 'Km. nin işleticisi 

Bu hatlar içerisinde en önemlisi Batman ve Dörtyol arasında 1965 - 1966 yılları içinde inşaatı bitirilm 
olan Batman - Dörtyol boru hattıdır. Takriben (370 000 000) Tl. na mal olan bu hatta 1967 yılında 13 64 
19 532 125 varil petrol taşınmıştır. Bu suretletakriben sermayenin % 20 si mertebesinde her yıl kâr sağ 

(6) Petkim Petro Kimya Anonim Şirketi : 
Birçok sanayi dallarında ucuz hammadde teminine yarıyan; özellikte lâstik, sentetik elyaf ve deterjan, 

işgal eden ve petrol ürünlerini kullanarak çeşitli maddeler üretecek olan Petrokimya Sanayiinin birinci ü 
işletmeye alınmıştır. 

Bunların tevsileri ile ikinci safha ünitelerinin de temeli aynı günlerde atılmış bulunmaktadır. 
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Tevsilerle birlikte yıllık üretim imkânları aşağıda gösterilmiştir 

Tesisler 

1211 

Kapasite (Ton) Toplam 
kuruluş tevsii 60 000 

30 000 30 000 60 000 
12 000 12 000 24 000 
27 300 27 300 54 600 
31. 700 31 700 63 400 
10 000 10 000 

18 500 18 500 37 000 
20 000 20 000 40 000 

30 000 30 000 
25 000 25 000 
15 000 15 000 

I - Safha 
Etilen 
Polietilen 
Vinil Klorür Monomer (V.C.M.) 
Polivinil Klorür (P.V.C.) 
Dodesil Benzal (D.D.B.) 
Klor - Alkali 

Klor 
Sudkostik 

II - Safha 
Karbon siyahı 
Stiren Monomer 
Polistiren 

Sentetik imali iç.iu öngörülen üç fabrikanın dış yatırım kredisi için Avrupa Yatırım Bankası ile anlaşma imza ed 
fabrikası için lisans anlaşması yapılmıştır. 

7. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü : 
1969 yılı sıonu itibariyle Petrol Oijfisin sahip bulunduğu teşkilât aşağıda gösterilmiştir. 
5 Bölge Müdürlüğü, 
5 Anadepo, 

21 Tali depo, 
1 Madeni yağ ve gres tesisleri işletmesi, 

16 Hava meydanı işletme tesisleri, 
20 Acenta, 

1094 Bayi, 
183 Şehiriçi bayii, 

Acenta ve bayiliklerde geçen yıla göre % 6,9 bir artış olmuiştur. 
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Ofisin Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yaptığı benzin, gaz ve motorin satışları 2 965 000 ve yakı 
tona, madeni yağ satışları ise 143 000 tona ulaşmıştır, ikinci Plân döneminde; 

1968 196911 aylık 1970 Programı 
Ton 'Ton Ton 

805 000 1 069 000 1 233 400 
263 000 287 000 349 800 
39 000 42 000 51 000 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

MTA Enstitüsü ve EtE İdaresi bütçeleri, Sanayi Bakanlığı yıllık bütçelerinde yatırım harcamaları (A 
kısmında yeralmakta ve bu hizmetleri ifa etmek suretiyle yürütmekte sorumlu oldukları yıllık programla 
ların yatırımlar ile ilgili çalışmaları, bütçelerinden ayrı bir yatırım programına dayanmaktadır. 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 3137 755 000 Tl. lık ödenekten 

yatırım işlerini % 93,5 (gerçekleştirmiştir. İkinci Plân döneminin ilik yılı .olan 1968 de 120 000 OOO Tl. l 
yapılmak suretiyle % 96,4 oranında gerçekleşmeye ulaşılmıştır. 

Enstitünün 1969 ımalî yılı /tahsisatı 117 000 000 Tl. sı Hazine yardımı ve kalanı da öz kaynak gelir 
Tl. sı olarak öngörülmüştür. Enstitünün projelerinin Kasım 1969 sonu itibariyle 9 aylık ıgider durumları 

Benzin, Gaz ve Motorin 
Yakıt yağı (Ful - Oil) 
Madeni yağ 
olmuş ve plânlanmıştır. 
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1969 Tahsisatı 
Proje Adı (1 000 Tl.) 

I - Demir, Bakır, Kurgun, Çinko projesi 62 200 
II - Endüstriyel hammaddeler projesi 3 400 

İ Ü - Diğer madenler projesi 100 
IV - Enerji ve yakıtlar projesi 29 400 

—'Kömür projesi 10 000 
— Petrol projesi 10 000 
— Radyoaktif maden projesi 3 000 
—'Jeotermik enerji projesi 6 000 
— Bitümlü şist projesi 200 
— Tabiî gaz projesi r200 

V - Haritalar projesi 4 ı600 
VI - Lâboratuvar Projesi 10 000 

VII - Diğer projeler 4 543 

Toplam 114 243 

Kasım 1969 
itibariyle Uygulama 
harcama oram 

(1 000 Tl.) % 

51 710 63 
2 480 73 

80 80 
28 390 96 
8 980 90 
11 300 113 
2 150 72 
5 700 95 
100 50 
160 80 

3 >600 78 
8 800 88 
1 940 43 

97 000 % 85 
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MTA Enstitüsü 1970 yılı yatırım programı da aşağıda gösterildiği şekilde tesbit 

1970 yılı tahsisatı (1 OOO Tl.) 
Projenin adı Dış para Toplam 

1 — Demir, Bakır, Kurşun - Çinko, Civa - Aıı-
timuan projesi 12 200 64 098 

A [A — Demir zuhurlarının etüt ve aramaları 

— Orta - Anadolu - Divriği - Demir Projesi 
1/2 — Bakır, Kurşun - Çinko zuhurlarının etüt 

ve aramaları 

— Ordu Bölgesi Bakır Projesi 
—• Artvin Bölgesi Bakır Projesi 
—• Murgul (Bölgesi Bakır Projesi 
— Merzifon - İspir Projesi 
— Biga Yarımadası Kurşun - Çinko ara

maları 
— Bitlis Bakır aramaları 

II — Endüstriyel hammaddeler projesi 

—• Fosfat aramaları 
— Kükürt aramaları 
—• Perlit ve Pomza taşı aramaları 
—• Mermer aramaları 
— Grafit, Kuvars, Feldspat, Talk, Kuvar

sit, Potas Kaolin, Kil, Kalker Arama 
lan 

— Berliyum, Tantal ve diğer Nadir Mine
raller aramalan 

6 300 30 000 

6 300 30 000 

5 900 34 098 

2 000 13 000 
2 000 6 000 
1 OOO 7 000 
200 2 000 

300 1 000 
400 5 098 
950 4 500 

500 2 000 
150 900 
50 400 
50 200 

200 1 000 
100 200 

(1) Enstitünün (125 000 000) Tl. olan 1969 bütçesinden (10 757 000) Tl. 6/ 
Kararname ile bloke edilmiştir. 
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Proje adı 

~ 1215 

ITI — Diğer Madenler Projesi 
IV — Enerji ve Yakıtlar Projesi 

—• Kömür aramaları 
—• Petrlol aramaları 
— Radyoaktif Maden aramaları 
— Jeotermik Enerji aramaları 

Derin sondaj makinaları alımı 

Bıı 75 tipi Sovyet malı - yıllık taksit1 i 

125 - BD Uralmash tipi - yıllık taksidi 

F - 200 Romen tipi yıllık taksidi 

V —• Haritalar Projesi 

— 1/25 000 Ölçekli Jeolojik Haritalar 
— 1/500 000 ölçekli Jeolojik haritalar 
—• Çeşitli ölçeklerde Jeolojik haritalar 
—• Tektonik haritalar 
—• Metalojenik haritalar 
—• Rajyonal Gravimetrik ve Manyetomet 

rik haritalar 
VI — Laboratuvar Projesi 

1-970 yılı-tahsisatı (1 000 Tl.) 
Dış para Toplam 

3 900 15 000 

500 5 000 
3 000 5 000 
400 4 000 
— 1 000 

— 5 700 
1—. 13 300 

, 
— 14 «500 

1 000 8 000 

800 6 000 
— 200 
—. 100 
100 1 000 
50 500 

50 200 
4 000 12 000 
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Proje adı 
1970 yılı-tahsisatı (1 000 Tl.) 

Dış para Toplam 

VII — Diğer Projeler 

—• Hidrojeolojik etüdleri 
— Maden Envanteri 
— Bilimsel ve Teknik araştırma 
—• Kısa ve uzun vadeli maden politikası 

inin projelendirilmesi çalışmaları 
—• Matbaa binası inşaatı 
—• Asit ambarı inşaatı 
—• Karot ambarı inşaatı 
— Sondaj malzemeleri anbarlı inşaatı 

1 000 5 750 

150 800 
350 1 750 
500 1 200 

, 200 
— 450 
—. 450 
—. 450 
— 450 

23 150 143 048 
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(2) E.i.E İdaresi 
Bu idare bıininci plân döneminde 190 835 000 Tl. ödenekten 173 036 706 Tl. gider yaparak programını % 90,6 

döneminin ilk yılı olan 1968 de 54 000 000 Tl. ödenekten 48 298 000 Tl. harcayarak programım % 84 gerçekleştir 
lama durumu aşağıda gösterilmiştir. 

1969 yılı 8 aylık 
1969 8 aylık 

ödeneği harcama harcama 
(1 000 (1 000 gerçekleşme 

Proje adı Tl.) Tl.) % 

Fırat havzası 
Karakaya ıkampı 
Karababa kampı 
Kızılırmak havzası 
Kumbel kampı 
İnözü kampı 
Seyhan havzası 
Kirazlı kampı 
Ceyhan havzası 
Berke 'kampı 
Sakarya havzası , 
Kargı .kampı 
Batı Akdeniz havzam 
Oymapmar kampı 
Oymapmar projesi 
Dalaman - Sandalcık 
Beş bunaık kampı 
Doğu Karadeniz havzası 
Cevizli kampı 850 332 39,1 

500 28 5,6 O 
500 21 4,2 (•) 

850 1 0,1 {•••) 
1 000 300 30,0 

800 35 4,4 (•*) 

800 381 47,6 

800 530 66,3 

1 200 2 367 197,3 
1 748 797 45,6 
800 415 51,9 
800 513 64,1 

(*) Karakaya ve Karababa Kamplarındaki sondaj etütleri, idarenin 1969 yılındaki 3 aylık çalışmasını mütaakıp D 
leşme oranı düşük olmuştur. 

(**) Bu kamp yerlerinde halen yapılmakta olan jeolojik etütler henüz sondaj kampa açılmasını mümkün kılacak 
açılamamış ve gerçekleşme oranı düşük olmuştur. 
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Devam eden işler : 
Cevizli Fizibilite ve projesi 
Kürtün ıkampı 
Dicle havzası 
Dermanlı kampı 
Mühler santral etüdü 
Yeni işler : , 
Kızılırmak havzası 
Boyabat - Kepez kampı 
Doğu Karadeniz havzası 
İkizdere Tozköy kampı 
Araştırma ve plânlama etütleri 
Geliştirme - yetiştirme 

1969 8 ayhk 
ödeneği harcama harcama 
(1 000 (1 000 gerçekleşme 

TL) TL) % 

500 57 11,4 
850 448 53,7 

1 000 157 15,7 (**) 
2 000 2 121 106,1 

1 000 172 17,2 (**) 

200 89 44,5 
8 750 9 099 104,0 
2 500 1 909 76,4 

(**) Bu kamp yerlerinde halen yapılmakta olan jeolojik etütler henüz sondaj kampı açılmasını mümkün kıl 
lamamış ve gerçekleşme oranı düşük olmuştur. 
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Proj>e adı 

Araştırma saJbit kaymak ve teçhizat 
Taşıt araçlarıı 
İletim tesisleri 
Dağıtım tesisleri 
Diğer termik ve hidrolik etütler 
Köy Elektrifikasyonu 
Döner, sermaye! finansman 

Yekûn 

19'69 yılı 8 ay
1969 öldeneği lık Iharcama 8 aylık harcam 

(1 000 Tl.) (1 000 Tl.) gerçekleşme! % 

9 000 4 914 54,6 
1 800 1 472 81,8 
'1' 000 4910 49,6 
1 300 99 7,6 (***) 
1 750 1 689 96,5 
2 000 3 928 196,4 
2 702 4 341 160,7 

47ı 000 36 711 78,1 

1970 programı ise aşağıda gö&terilldiği sekilide tesibit «olunmuştur. 
E.t.E. 1970 yılı yatırımı psroıgrıamı 

Projenin adı Yeri 

A) Devam eden işler : 
Fırat 'havzası' 
KaraJkaya Araştırma ve Etüdü Diyarbakır 
Karababa Araştırıma ve Etüdü Urfa 
Kızılırmak' havzası 
Kumibel Araştırma ve Etüdü 
Yumula Araştırma ve Etüdü 
(Boyabat! (kepez) ve EtÜdlü 
Seyhan havzası 
Kirizli Araştırma ve Etüidü 

Çorum 
Kayseri 
Simopl 

Adana 

1970 yılı öldeneği 
(1 '000 Tl.) 

Karakteristiği Dış Toplam 

Sondaj - Etüidü !1 000 
Sondaj - Etüdü — • '1 1000 

Soridaj - Etüdü 1 000 
Sondaj - Etüdü — •1' 000 
Sbn'd&j - Etüidü — '1' 000 

Sondaj - Etüldlü 11 000 

(***) Dağıtım tesisleri projeleri, 1969 yılında daha ziyade ücretli iş meyanında yapıldığından, döner sermaye kısmınd 
büyük olmasına mukabil bu kalemde düşük olmuştur. 

1970 programı ise aşağıda gösterildiği şekilde tesbit olunmuştur. 
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Projenin adı Teri 

Ceyîhan Havzası 
Berice Araştırıma ve Ebüdü 
Batı Akideniz Havzası 
Oymapınar Araştırma ve Etüdü 
Beşikonak Araştırma ve Etüdü 
Dalaman (Sanklalcık) Araştırma 
ve Etüdü 
Doğu Kara'd'cniz| Havzası 
Cevizli Araştırma ve Etüdü 
CevizElk Projesi 
Kürtün Araştırma ve Etü'dü 
İyildere (Töz'k'öy) Araştırma ve 
EtÜldü 
Dicle Havzası! 

Denmalh Araştırma ve- Etüdü 

Devami eden işler toplamı 

B) Yeni işler : 
Doğu Karadeniz Ha.vzası 
Çorulbı - Lâleli Araştırma ve 
EtüldÜ 
Nlükteer 'Santral Projesi 
Elbistan Termik Santral Etıü'dü 
Jeotermal Santral Etlüldü 
Araştırma ve Plânlama Etlütleri 
GTeıl'irtİşnıe ve Yetiştirme 
Araştırma sabit kıymetleri ve 
Tleçjhizatı 

Aklana 

Antalya 
Antalya 

Muğla 

Eke , 
Rize 
Gümüşane 

Rize 

Diyaı^bakı 

Rizö 

Maraş 
Denizli 
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1970 yılı öde 
(1 000 Tl 

Karakteristiği: Dış Top 

Sondaj - Etüdü — 1 

Sondaj - Etüdü — 1 2 
Sondaj - Etüdü — 1 
Sondaj - Etüdü — 1 0 
Sondaj-Etüdü — 1 

Sondaj - Etüdü — 1 
Fizibilite ve Proje 1 620 '2 
Sondaj - Etü'dü — 1 

Sondaj - Et'üdÜ — 1 0 

Sondaj - Etüdü — 2 6 

1 1620 18 4 

Sondaj - Etüdü — 
Kati proje 2 000 2 5 
Fizibilite 3 
İlk etüt 100 

— 12 0 
— 1 0 

5 000 13 0 
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Projenin afdı 

Taşıt Araçları 
İletim Tesisleri 
Dağıtım Tesisleri 
Diğer Termik ve Hidrolik Etüt. 
Köy Elektrifikasyonu 
D!öner Sermaye 

Yeni İşler Toplamı 

Grcnel T'oplaim 

Yeri 

1970 yılı Ödeneği 

teristiği 

(1 000 Tl.) 

Karaik teristiği Dış Toplanı 

— 
2 000 

250 
250 
250 

2 000 
Çeşitli işler — '3 000 

9 100 40 100 

10 720 !58 500 

3. Et'ibank Gtenel MMürlüğü : 
Etilbankm 1963 - 1967 yıllarını kapısıyan Birinci Beş Yıllık Plân devresinde ele almış bulunlviuğu projelerin maliyet 

raya ulaşmış ve bunlar için yıllılk yatırım programları toplamı 2 478 381 000,— Tl. yi bulmuştur. 
Bankanın ele aldığı bu projelere karşılık yıllık uygulama sonuçları toplamı 1 746 7155 OOO Tl. olmuş ve tevdi edi 

oranınlda fiilî olarak gerçekleşmiştir. 
İkinci plân döneminin ilk yılı olan 1968 de yatırım programı 586 759 000 Tl. ve uygulaması 619 607 000 Tl. ile % 

mı ile 11 aylık uygulama durumu ise sektörler itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 
1970 yılı programı Bakanlar Kurulunun 29 . 11 . 1969 gün ve 6/12720 

Sektörler 

Maden 
Kimya 
Demirden başka metaller 
Enerji 

1969 yılı programı 11 aylık uygulama gerçekleşme 
(1 000 Tl.) durumu (1 OOO Tl.) % 

91 250 
26 500 

119 000 
754 712 

62 087 
27 722 

120 054 
584 386 

68,0 
104,6 
100,9 
77,4 

Sektörler toplamı 991 426 794 249 80,0 
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sayılı karariyle 1 G53 590 000 Tl. olarak kabul edilmiştir. Bu programın 1 527 539 OOO Tl. lık kısmı de 
mı >da yeni işlere ayrıtfımıştır. 1970 programının sektörlere göre dağılışı aşağıda gösterildiği şekilde tesbit o 

Devam eden işler 

Maden 49 487 
Kimya 38 929 
Metallurji 479 190 
Enerji - Elektrik 958 783 
Eğitim \1 250 

1 '527 639 

(Bin Tl. .olarak) 
Yemi işler T 

57 831 
1 500 
— 4 

65 815 1 0 
805 

125 951 1 6 

Birinci Beş Yıllık Plâna alınmış ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde de devam edecek projelerden a 
leri tevsii, Ergani Flatasyon ve İzaibe tesisleri, Ergani Asit Sülfirik, Bandırma Asit Sülfirik fabrikaları, 
Santralı, Keban - Ankara, Ankara - Grökeekaya, Grökeekaya - İstanbul, Glökçekaya - Kütahya - İzmir hav 
devam edilecektir. 

ıBunlardan özelikle dış kredi ile sıkı ilgisi bulunanlar da kredi işlemlerindeki zorluklardan doğma bâ 
— Ergani Bakır işletmesi flatasyon ve izabe tevsii projesinde gecikme meydana gelmiş olup, proje 197 
— Seydişehir entegre alüminyum projesinde bugüne kadar her hangi bir gecikme olmamıştır. Projenin 

rütülmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 1973 te bitirilmiş olacaktır. 
— Ergani Bakır işletmesi Sülfirik asit tesisleri 1970 yılı içinde bitirilecektir. 
— Bandırma Sülfirik Asit Fabrikasının yerinin değiştirilmesi sebebiyle bir yıllık gecikme meydana 

ikmal olunacaktır. 

— Yılda 1 540 ton Wolfram konsantresi üretecek olan Uludağ Wolfram tesislerinin kurulabilmesi am 
lanacaktır. 

1969 yılı programında yer almış olan ve yukarda belirtilen projeler dışındaki projelerden lf'70 yılın 
önemlileri aşağıda gösterilmiştir. 

— Keçiborlu Kükürt İşletmesi kükürt keklerinin değeriendirilmesiyle yılda 60 000 ton kükürt üretimi 
ta olan değerlendirme ötüdü. 

— Keçiborlu kükürt işletmesi flatasyon tevsii işi; bu iş tamalandığımda kapasite yılda 10 000 ton saf kük 
— Konya civa izabe tesisleri tevsii işi; bu işin bitirilmesiyle kapasitede yılda 190 ton artış olacaktır. 
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— 110 000 Kw. gücündeki a-nbarlı santrali III. ünitesinin tevsii işi ile herbiri 150 000 Kw. gücündeki ik 
Y. üniteler. 

— Eskişehir şilebi yangınında makina, malzeme ve teçhizatının büyük bir kısmı yanmış olan her ıbiri 2 500 Kw 
işi. 

— Proje toplamJıajrı (327 950 000) Tl. olan 121 çeşitli enerji ületâım hatları ile traınsformatÖr postalarının yapılım 
4. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 
Birindi Beş Yıllık Plân döneminde TKt Kurumu (701 752 000) Tl. lıik yattıran programını (553) milyon lira 

nında gerçekleşıtıirmdştir. 
Erinci plân döraemfein ilk yılı olan 1968 de kurum (169 699 000) Tl. lık programını (185 940 000) Tl. lık yatırı 

leştirmdişitir. 
1969 yılı programındaki projelerini 11 aylık uygulama durumu ise aşağıda görüldüğü şekilde olmuştur. 

Projeler 

Taşkorümü havzası tevali projesi 
Alpaiguft - Dodunga linyitleri 
(ADL) projesi 

Seyiltömer linyitleri tevsii projesi 
ÇeşMlıi diğer pröojeler 

1%9 yıh 
uyguilıamja 

L969 programı durtumlu Gesrçjeikıleşmje 
(1 000 Tl.) (1 000 Tl.) % 

59 450 75 574,3 127,1 

2 000 2 233,4 111,6 
yvsü 40 000 29 885,4 74,7 
projesi 1 000 1 106,6 110,6 

35 000 4 858,4 13,8 
6 300 6 250,8 99,3 

Toplam 143 750 118 908,7 82,7 
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Kurumun 1970 programa, Rakamlar Knıruluniun 29 . 11 . 1969 gün ve 6/12720 sayılı Kararı ile (151 1 
1970 yılı programımın projelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

1970 programı 
Projeler (1 000 Tl.) 

Taşkömürü havzası tevsii projesi 47 000 
Alpagut - Dodurga tevsii projesi 2 000 
G. L. 1. tevsii projesi 18 000 
Orta - Anadolu İşletmesi projesi 1 000 
Kömür Satış Tevzi Müessesesi 1 500 
Seyitömer tevsii projesi 79 600 
Elbistan - Afşin projesi 1 500 
Pilot bölge çalışmaları projesi 500 

Toplaan 151 100 

5. Tüıfkdyie iPetooleni; ıA. O. 

Türkiye Petrolleri A. O. mm, Birinci Beş Yıllık dönemde ele aldığı projelerin yıllık yatırımları toplamı ( 
durumu (1 380 886 831) Tl. ile % 109 olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk yılı olan 1968 de (353) milyon liralık yatırım programj uygulamıası (214 97 
leşme oranının düşüklüğü, İzmir rafinerisi ile ilgili Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kredisi ile gelen ma 

Kuruluşun 1969 yılı programımın sektörlere göre dağılışı ile 11 aylık uygulama durumu aşağıda veril 

iGerç'etoleşmje . . . , - . 
% 

88,8 
02,2 
26,0 

88,5 

1969 yılı 11 laydılk 
programı uygulamıa 

Sektörler (1 000 Tl.) (1 000 Tl.) 

Petrol (arama ve üretim dahil) 123 000 109 255 
Petrol ürünleri 258 131 238 006 
Enerji 15 788 4 109 

T o p t a 896 919 351 370 
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Balkanlar Kuroıtanıum 29 . 11 . 1969 gün ve 6/12720 sayılı Kararı ile T.P.A.O. mm 1970 yuh program,! (448 677 0 
mliştir. Burnum sektörlere göre dağılıma aşağıda belirtâlmıiştıir. 

1970 yılı 
programı 

Sektörler (1 000 Tl.) 

Petrol (arama ve ürettim dâhil) 125 500 
Petrol ürünleri 317 177 
Enerji 6 000 

Toplam 448 677 

Devam eden ve yeniden bağlanacak projderin tamamlanması sonucunda : 
Hampetrol istihsali 1968 yılında 1 milyon tondan 1972 yılında 2 milyon tona, 1968 yılında 2,9 milyon ton olan rafi 

1,5 + İpraş 5,5 + tzmıir 3 + Karadeniz 3) = 13 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. Yapılan hesaplara göre or 
Türkiye'de işlenmesi net (6) ilâ (7) dolar bir döviz sağlamaktadır. Bu durumda yatırımların Türk ekonomisine sağlıyao 
izahtan varestedir. 

6. Betlkiım Petro Kiimyıa A. Ş. 
Birinci Beş Yıllık Plânın 1965 yılımda kurulmuş bulunan şirket, bu döneme ait üç yıl içinde, (358 763 000) Tl. pro 

ile % 98,9 oranında gerçekleştirmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk yılı olan 1968 de program (235 550 000) Tl. olup, uygulamada ise (236 917 000) 
1969 yılı programı (130 000 000) lira 11 aylık uygulama sonucu ise (248 173 000) Tl. ile % 190,9 duır. 
29 . 11 . 1969 gün ve 6/12720 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1970 yılı programı (285 500 000) Tl. olarak kabul ed 

7. Petrol OfM iG^nıel MHidürtluğii : 
Ofisin Birimci Beş Yıllık dömjeımiindekd yatırım prograımlları toplamı (179 935) Tl. ve uygulaması (148 236 000) Tl. il 
İkinci plân dömemdmıkı ilk yılı bukımam 1968 de program (45) milyon lira, uygulamıa (37,2) mnılyom lira ile % 82,6 ol 
1969 yılında (51 869 000) Tl. programım 11 aylık dömemıindeki uygulaması (35 236 000) Tl. ile % 67,9 dur. 
1970 yılı programı olarak Petrol Ofise Bakan^r Kurulu kararı ile (61,2) milyon liralık yatırım yapma görevi veril 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı — 1226 — 

'DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

•Senmjaye teşkülli ve transfer harcanmaları 

Bakanlığın rnüstalkil bir bütçesi oüımsaımıası sebebiyle, (lA/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları, 196 
yapılan protokol ille tesbit edilmıiş oliup, Enerji Bakanllığma ayrılan, ödenekler aşağıda g'östenilırnjiştlir. 

1969 yılı 
(ıA/3) Serımjaye teışlkili ve transfer harca/maları (Tll.) 

bölümleri 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 240 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekkülle

re yardımlar 73 460 

'Tofpillata 73 700 

Harcamalar, zamıanında ve yerlinde a l l an ı lmış akıp, kumum, ve dermeklere yapılan mıallî yardımlar, maksad 
Serm^aye teşMii ve transfer harcamaları bağlı ve ilgili kuırrulıuşları (Raporları ayrıca talkdi/m «edileıceik, k 

hıariooılm;alk üzere) doğrudan doğruya ügâılenıdiirmjemıelktedlilr. 

BEŞİNCİBÖLÜM 

Gteçeu yıl bütçe uygulaması 

A) BAKANLIK : 
Bütçenin çeşitli bölümlerinde yer alan ödeneklerin sarfında azami tasarruf 'zihniyeti hâkim olmuştur. 
Fiilî ve mübrem ihtiyaçlar dışında malî yılın son aylarında fuzuli bir sarfiyat yapılmamıştır. 
Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş gibi müstehlik ve en mübrem kullanma ve ihtiyaç vasıtalariy 

matbua temini için, bu üç madde ile alman ödenekler yıllık ihtiyaçları gereği gibi karşılıyamamaktadır. 
Bu üç. ödenek dışında; 
Aydınlatma, posta, telgraf, telefon giderlerine ait ödeneklerin de ildfayetli bulunmadığı müşahede olunmu 

edilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

B) BAĞLI VE İLGİLİ KURUMLAR : 
1. — M. T. A. Enstitüsü : 
Enstitü Bütçesinin çeşitli bölümlerinde yer alan ödeneklerin kullanılmasında azami tasarrufa riayet edilmiş 
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1969 malî yılı son aylarında Bakanlar Kurulu 'kararı ile yapılan % 10 mertebesindeki kesinti; iş programına uygu 
edilerek yapılan sarfiyata rağmen telâfisi güç durumlar yaratmıştır. 

Ödeneğin son kullanış durumu hakkındaki malûmat raporun üçüncü bölümünde verilmiştir. 
4/10195 sayılı Kararnameye ta'bi olarak alman kadroların kifayetli olmadığı 12, 11 ve 10 ncu dereceye terfi edece 

ro bulunmadığı geçen bütçe döneminde de belirtilmiş ise de 1969 yılı içinde Maliye Bakanlığına müteaddit defalar 
geçen Bakanlıkta terfi ma'ksadı ile ve fuzuli kadro artışına sebebiyet vermemek esbabı mucibesiyle teklifleri olumlu m 
esasen ağır şartlar altında ve mahrumiyet sahalarında çalışan ve çok az sayıda bulunan tecrübeli teknik elemanların d 
resmî ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelere kaymalarına yol açmaktadır. 

1968 malî yılı için teklif edilen ek ödenek te min edilememiştir. 

2. — E. i. E. idaresi : 
Cari yıl1 bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin, kullanılmasında her türlü tasarrufa riayet edilmiştir. 
İdare bütçesinde, ödeneklerin son ayları ile ilk ayları arasında harcama temposunda bir değişiklik olmamaktadır. 
Ödeneğin Son kuruluş durumu hakkındaki malûmat; raporun üçüncü bölümünde verilmiştir. 
4/10195 sayılı Kararnameye ekli «Muayyen ve muvakkat müddetli 'hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Personel Y 

lin kadrolarının artırılmasında ve özellikle yüksek dereceli 'kadro temininde güçlük devam etmektedir. 
1969 malî yılı için her hangi bir ek ödenek alınmamış ve aktarma yapılmamıştır. 
3. — Etibank : 
Özel ıkuruluş Kanunu ile 440 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulunun 1969 yılı için kabul ettiği bütçede tesbit ed 

yapılmalktadır. 

4. — T. K. i. Kurumu : 
Etiban'k için belirtilen hususlar TKt için de varittir. 

5. — T. P. A. O. : 
6237 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince, İdare Meclisince kabul edilen ortaklığın bütçesinde de tesbit edilen esaslara 

tadır. 
6. — Petkim Petro Kimya A. Ş. : 
1969 yılı Bütçesinde, yer alan sarf yerlerinde, mevcut ödeneğin kullanılması yönünden azami tasarruf zihniyeti ile 

rufun sağlanmasında en büyük amiller şirket merkezinin Yarımca'ya nakledilmesi, terinin programına uygun olarak 
kul sayıda işe alınmaları ve malzeme sarfiyatı ve çeşitli harcamalarda ölçülü hareket edilmesi gösterilebilir. 

Yetişkin personel temini yönünden sıkıntı çekilmöktedir. 

7. — Petrol Ofisi : 
Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin 'kullanılmasında tasarruf zihniyeti ile hareket edilmiştir. 
Yılın son aylarında ödenek harcamaları yerindedir. 
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Harcamalarda ödenek tecavüzü yapılmaması için tedbir alınmıştır. 
Ancak toplu sözleşme hükümlerinin tatbiki dolayısiyle işçi istihkaklarında bütçeye göre kaçınılmaz aşım 
Ek ödenek alınmamış ve aktarma yapılamamıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yeni bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 

A) Bakanlık : 
Evvelki bölümlerde de ifade edildiği üzere, Bakanlık Bütçesi müstakil olmayıp Sanayi Bakanlığı Bütçes 

makta ve bütçenin kabulünü mütaakıp her iki Bakanlık arasında yapılan bir Protokol ile ödenekler tevzi edi 
Sanayi Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesinde yer alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, b 
Teşkilât kanunu bulunmaması sebebi ile, hizmetlerin ifası için yeterli bir kadroya sahip bulunmamakta 
Bu itibarla, personel ihtiyacı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan yardım alınmak suretiyle temin edilmekte ve 

bilmektedir. 
Yatırım hizmetleri için teklif edilen teknik eleman kadroları da olumlu sonuç, vermemiştir. 
Döşeme ve demirbaş ödeneğin harcanmasında yetersiz her hangi bir ihtiyacın temini •düşünülmemekte v 

mına uyulmaktadır. :, 
Bakanlığın bir makam ve bir hizmet otomobilinden başka kadrosunda öz malı olan vasıta bulunmamakta 
Yayın alımları için alınan ödene'k bugün için ihtiyacı karşılamaktadır. 
Cari haırcamalarda azami tasarrufa riayet edilmektedir. 
B) İlgili ve bağlı kuruluşlar : 
1. — M. T. A. Enstitüsü : 
Enstitünün 1969 malî yılı Bütçesi (117 000 000) Tl. Hazine yardumı ve (8 000 000) Tl. öz kaynak olmak 

öngörülmüş ise de mevcut etüt ve arama kapasitesinin tamı olarak kullanılması ve makina ve teçhizat yönün 
likte görülmediği gibi 15 . 9 . 1969 günkü 6/12417 sayılı Bakanlar 'Kurulu Karariyle (10 757 000) Tl. lik 
iş yapma imkânını 'azaltmıştır. 

Bu müşkül durumun giderilmesi için gerekli teşebbüse geçilmiştir. 
Enstitünün 1970 malî yılı Bütçesi (140 048 000) Tl. Hazine yardımı ve (3 000 000) Tl. öz kay-ı ak olmak 

müştür. 
Geçen yıllarda Rusya ve Romanya'dan satınalınan derin petrol sondaj makinaları borçları tutarı olan 

sinden Ödeneceğinden, Enstitünün gerçek yatırım harcamaları Bütçesi : 
106 548 000 Tl. Hazine yardımı 

3 000 000 Tl. Öz kaynak 

109 548 000 Tl. olmaktadır. 
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Enstitünün 1969 ve 1970 malî yılları bütçelerinin Hazine yardımı payları mukayese edilecek olursa : 

1969 yılı Hazine yardımı : 117 000 000 Tl. 
1970 yılı Hazine yardımı : 106 548 000 Tl. 

Fark : 10 452 000 Tl. 
1970 malî yılında 1969 yılma nazaran daha yüklü bir iş programı uygulanması ve bilhassa artan sondaj makina 

la sondaj yapılması programlanmıştır. Bu sebeple Enstitünün 1970 malî yılı Bütçesi mevcut etüt ve arama kapa 
sı ve teçhizat yönünden gerekli güçlenmeyi sağlıyacak nitelikte görülmemiştir. 

— 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi 'kadrolarda istihdam edilenlere 7244 sayılı Kanunun 934 sayılı 
uyarınca emekliliğe esas aylığın 3 derece üstüne kadar ücret verilebilmektedir. 

— Enstitüde açığa alınan memur ve hizmetli bulunmamaktadır. 
— Kadrosuz istihdam yapılmamaktadır. 
— Memur ve hizmetli kadroları hizmetle ahenklidir. 
•—- Kadro şişkinliği yoktur. 
— Enstitü harcamaları sırasında azami tasarrufa riayet edilmektedir. Ayrıca her hangi bir surette tasarruf sa 

tedir. 
-— Enstitüde (L) ve (D) cetvellerine dâhil kadro yoktur. 
— Enstitüde münhal bulunan bâzı kadrolar istenilen nitelikte1 eleman bulunamadığından, bu kadro görevlerind 

mevcut elemanlara, vekâleten yaptırılmakta ve vekâlet suretiyle'işgal edilen kadrolar sayısı 50 den itibaren bulun 
— 4489 sayılı Kanuna göre staj ve eğitim İçin yurt dışına gönderilen el em anımız yoktur. 
—• Dış seyahatlerde âzami tasarrufa riayet edilmektedir. 
•— Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde âzami tasarrufa riayet 'edilmektedir. 
— Hizmetlere ait ödeneklerin en verimli olacak şekilde kullanılmasına âzami dikkat gösterilmektedir. 
— Enstitüde halen 250 jeep, 82 jeep kaptıkaçtı, 53 kamyon, 18 Station Wagon ve 16 otobüs bulunmaktadır. 

6 Station Wagon hariç diğerleri Enstitünün bütün yurt sathına dağılmış ekip ve kamplar halinde yürütülen etüt 
vasıtalarıdır. . . ; . . ' ' 

— Yaym harcamaları, abonman ve kitap satınalınması bütçenin ilgili bölümlerinde yer alam ödeneklerden yapı 
uygun olarak hesabedilmiş bulunmaktadır. 

— Cari harcamalarda, âzami tasarrufa riayet edilerek tahsisatlar konulmakta olup ayrıca tasarruf yapılması m 
— 1416 sayılı Kanuna göre halen yabancı memleketlerde 68 Öğrenci tahsil görmektedir. 1970 yılı sonuna kad 

de) bunların 18 adedinin yurda dönmesi icabetmektedir. 
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M. T. A. Enstitüsünde mukaveleli olarak çalışanlar : 
a) 1962 yılında 35 kişi olan mukaveleli ve döviz transfer edilerek çalıştırılan yabancı uzman sayısı, 

kında bir Alman uyruklu uzman, Alman Tefknik Yardım Fonundan faydalanmak suretiyle ücretini Alman 
yabancı uzman sayısı 4 e indirilecektir. 

b) Bunlardan başka Kıbrıslı 3 eleman döviz transfer ediHmeksizin kendi personelimiz gibi, yabancı uyru 
rak çalıştırılmaktadırlar. 

c) Bunların haricinde Enstitüde mukavele ile çalışan 3 pilot daha mevcuttur. Emekli olarak çalıştırılan 
emekli maaşları kesildiği tafedirde mevcut şartlarla çalıştırılmaları kabil olınıyacağı için bunların ücretlerin 
maden prospeksiyonu faaliyetlerine devam edebilmek için 3 pilotun 1970 yılında da mukaveleli olarak çalışt 

Enstitüde ihalen çalışmakta olan yabancı uzmanlar 

Uyruğu Mesleki 

Alman D. Jeolog 

Alman D. Jeolog 
Alman D. Jeolog 
Holânda D. Jeolog 
Ürdün! Jeolog 
Kıfbrıs istatistikçi 

Kıibrıs Laborant 
Kıibrıs Lâiboranıt 

Mukavele başlama ve bitim 
tarihi 

31 . 5 . 1969 - 31 . 5 . 1970 

31 . 5 . 1969 - 31 . 5 . 1970 
31 . 5 . 1969 - 31 . 5 . 1970 
27 . 5 . 1969 - 27 . 5 .1970 
24 . 8 . 1969 - 24 . 8 . 1970 
22 . 5 . 1969 - 22 . 5 . 1970 

1 .12. 1969 - 1 .12. 1970 
20 . 4 . 1969 - 20 . 4 . 1970 

Düşüncel 

(Alman Teknik Ya 
cek) 

Yaibancı uyrafclu ol 
kaveleli çalıştırılma 

NOT : M.T.A. Enstitüsü tecrübeli teknik elemana duyduğu ilhtiyaç ve bu kabil 
yurt içinden temininin müankıin olmayışı veya sayıca yetersiz oluşu sebebiyle yaba 
tihdamı zorunlu görülmektedir., 

2. E.t.E. İdaresi : 
E.Î.E. 1970 yılı Bütçesi için Sanayi Bakanlığı bütçe teklifine (55 500 000) TL lık ödenek ayrılmıştır. 
—. Kuruluş Kanununa nazaran kadrolar her yıl ihtiyaca göre alınmaktadır. Bu bakımdan kadro şişkin 

nusu değildir. 
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— İdarenin geçici görevlerinin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
—• Ek görelv verilmemektedir. 
— İdarede yabancı uzman istihdam edilmemektedir. 
—• 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilen yoktur. 
— İdare dış seyahatlerde tasarrufa âzami derecede riayet etmektedir. 
— Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin harcanma şeklinde âzami tasarruf göz önünde tutulmaktadır. 
— İdare hizmetlerine ait ödeneklerin dağıtımı en verimli bir şekilde yapılmaktadır. 
— Yayın harcamaları, abonman ve kitap sa tmalınması bütçenin ilgili (bölümlerinde yer alan ödeneklerden yapıl 

uygun olarak hesabedilmiş bulunmaktadır. 
—• Cari harcamalarda bütçenin hazırlanması esnasında âzami tasarrufa riayet olunmuştur. 
Etibank TKİ., TPAO. PETKİM ve Petrol Ofisinin statüleri icabı bakanlık bütçesi ile ilgili durumları bulunmama 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

1. Bu raporun giriş kıismmda belirtildiği üzere tüm yatırımların üçte birini gerçekleştirmek gibi büyük ve şeref 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının hukukî bünye ve düzenini sağlıyacak teşkilât kanunu henüz çıkarılamamıştır. 
üzerinde son çalışmalar ikmal edilmek üzeredir. Bu tasarının, biran evvel kanunlaşmasında zaruret görülmektedir. 

2. Yurdumuzun yeraltı maden potansiyelinin ekonomik kalkınmamıza süratle katkıda bulunmasını sağlamak ama 
kanunu tasarısı geçen dönemde kanunlaşamamış tır. Kaidük olan bu tasarı üzerinde zaman için de değişen şartlara 
maktadır. Mezkûr tasarının biran evvel kanunlaşmasında sayımız faydalar vardır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra dünya madencilik sahasında husule gelen gelişmelere ve bilhassa yurdumuzda t 
Kalkınma Plânlariyle girişilen iktisadi ve sınai hamlelere paralel olarak memleketimizde madenciliğe rağbet çok artm 
lep, teşebbüs ve 'faaliyetler geçen yıllara kıyaslana mıyacak miktarlara ulaşmıştır. Bu artış ve geliş melerin zaruri netic 
ve personel sıkıntısı başgöstermiştir. Buna misal olarak Maden Dairesinin dosya ve arşivinin halen üç ayrı binada 

Yer konusu, hizmetin en iyi bir şekilde görüle bilmesi için en lüzumlu bir unsurdur. 
Bununla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 16 210 m2 Hazine arsası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına tahs 
Gerekli teşebbüsler yapılarak bu arsada merkezî teşkilâtı içine alacak ünitelerin inşası için ödenek ayırtılmasına ça 

namamışltır. 
Bu hususun kısa zamanda gerçekleştirilmesi temenni olanur. 
— Maden dairesinde reorganizasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Kısa zamanda sonuçlandırılması ve arşi 

ledilmesi rıde zaruret vardır. 
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3. Özel sektörün madencilik alanındaki uzun ve orta vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını k 
yapmak üzere (12) milyon sermayeli Türkiye Maden Bankası A. O. lığı kurulmuş ise de henüz faaliyete 
fayda sağlıyacak ve teşekkülün faaliyete geçirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması lâzımdır. 

4. Yakıt olarak ucuz linyit ikamesi VTO büylooe ticari olmıyan yakıtların kullanılmasının önlenmesi, lin 
cin etle bölgesel üretime ağırlık tanınması ve dolay'siyle uzak mesafelere linyit taşınmasını önleyici tedbirler 
vas - Kangal civarındaki linyitlerin kıymetlendirilmesi temenni edilir. 

Bakanlık bünyesinde Maden Kömürü, Linyit ve petrol ürünlerini, yakıt politikası esaslarına uygun şek 
dairesinin kurulması uygun mütalâa edilmiştir. Kısa zamanda gerçekleştirilmesi şayanı arzudur. 

5. Meclislerin geçen döneminde kanunlaşamıyarak kadük olan Petrol kanun tasarısı zaman içinde geli 
^ eniden hazırlanmaktadır. 

Kısa zamanda kanunlaşmasında fayda mütalâa edilmektedir. 
6. Kamu kesimine dâhil petrol sektörü kurul aşlarının bir organizasyon içinde birleştirilmesi ile ilgili r 

ce sonuçlandırılması ve gerekli kanun tasarısının hazırlanarak Yüce Meclise sunulması temenniye şayan gör 
7. TEK kanun tasarısının biran önce kanuniyet kesbetmesinde büyük faydalar vardır. Bu hususun 

mütalâa edilmiştir. 

8. 440 sayılı- Kanun hükümlerine uyularak ıcurulnuş bulunan İktisadi Devlet TcşekfeülcrLii yeniden 
sonucu hazırlanmış bulunan Etibank ve TKİ kuruluş kanun tasarılarının 1970 yasama devresindckanunlaşm 

9. Su haklarının kullanılması hakkındaki kanun tasarısı; biran önce kanunlaşması gereken önemli ta 
Bu kanunun memleket hizmetine arzında birçok faydalar vardır. 
10. Uşak ilinin Balatlı köyü civarında ve -Maden Dairesinin GMD - 904 dosya sayısını taşıyan Cıva m 

kı gedik tarafından bir sözleşme ile 31 . 12 . 1968 .1 e Etiibank1^ devredilmiştir. 
'Bu kıymetli madenin işletilmesinde civar köy halkının çalışına imkânı bulma bakımından menfaati olduğ 

menfaati vardır. 
Bu yeraltı servetinin tezden ele alınması sayanı temennidir. 
1 '1. Gediz Şaphanesinde bulunan ve 1960 dan evvel işletilmesine karar verilen şap madenin tezden işl 

tedbir olarak ve memleket menfaatine uygun mütalâa olunmaktadır. 
i A. Zto sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Loya.kt Kanunu muvacehesinde Bakanlığın işyereri için b 

:He işçilere mevcut sosyal haklara ilâveten yapılan yardımlar, iş şartlarındaki değişiklikler ve bilhassa üc 
kurumları ağır malî külfetler altına sokmaktadır. 

Müddetleri umumiyetle 1 - 2 yıl arasında değmen toplu iş sözleşmeleri yapıldığı tarihten sona erdiği tar 
umumî fiyat dalgalanmalarının çok üstünde ücıet artırma şartları ile yenilenmektedir. Toplu iş 'Sözleşme 
dairesinde ücret zammı yapılması, kalkınma plânında öngörülmekte ve Bakanlıkça yapılmakta olan sözleş 
de fiyat endekslerinin üstündeki ücret artırma ->-e sosyal yardım talepleri mevzuunda prensip kararına v 
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i';inde gerekli çalışmaların yapılmasını temenniye şayan görmekteyiz,. 
13. Süratle kalkınmakta olan memleketimizin, teknik personele olan ihtiyacı her türlü izahtan varestedir. 
Bu itibarla ve her gün gelişen dünya teknolojisi karşısında bu gelişmelere ayak uydurabilecek teknik eleman 

ğer kesimlerinde olduğu gibi, bu Bakanlıkta da bütün ağırlığı ile mevcuttur. Bu güçlüğü izale eımek için 4/10 19 
lüğe konan «muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak teknik personel yönetmeliği» nin ya günün 
tirilmesini veya teknik personelin sosyal güvenliğini de sağhyacak teknik personel Barem Kanununun tedvini y 
yerinde mütalâa etmekteyiz. Böyle bir kanunun, hazırlanmasında kamu sektörü yatırımlarının 1/3 ünü yapmakta 
nun tasarısının hazırlanmasında önayak olmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

1.4. İlâve tahsisat taleplerimiz : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1970 yılı Bütçesine, aşağıda ayrıntıları ile belirtilen seberıor gereğince, asg 

sisat ilâve edilmesini zorunlu görmekteyiz : 

A) Petrol etütleri ve sondajları projesi için (6 000 000) Tl. ilâve tahsisat talebi : 
MTA. Enstitüsünün, 1970 yılı yatırım programında da belirtildiği gibi, petrol etütleri ve sondajlı aramalarına 

miştir. 
Enstitü 1970 malî yılında, önemli petrol yapılarına sahibolduğu tesbit edilen Malatya - Gürün, Sivas ve Erzurum 

sondajları yapmayı programlamıştır. Ayrıca bu bölgelerde jeobjik. ve jeofizik et, üt e re de devam edilecektir. 
Enstitü halen 1 aded (5 000) metre kapasiteli. 2 aded (.'! 500) metre kapasiteli, 2 adeti (2 500) metre kapasiteli o 

petrol sondaj m akmasına sahiptir. 

Enstitüce, 197Û mali yılı petrol etüt ve aramaları projesi için asgari (20 000 000) T l talebedilmiş, buna karşılık 
kadar tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisatla programlanan faaliyetlerin yürütülmesine imkân görülememektedir. 

Enstitü, başlanmış olan petrol aramalarından müspet sonuç alınacağını ümidetmekte, mevcut derin sondaj maki 
güçlerini âtıl durumda bırakmak istemektedir. Bu amaçla, en lüzumlu ve en zorunlu faaliyetlere hasredilmek üzere 
sondajları projesi için, asgari (G 000 000) Tl. lık bir ilâve tahsisat ayrılmasını talebetmekteyiz. 

B) Jeotermik enerji etütleri ve sondajları projesi için (5 000 000) Tl. ilâve tahsisat taîehi t 
MTA. Enstitüsü, yurdumuzun jeotermik enerji potansiyelini ortaya çıkarmak ve böylece gittikçe artan enerji i 

bulunmak amaciyle, 1962 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Bu proje için Birleşmiş Milletler özel fonu 
1967 yılında Sarayköy - Kızıldere mevkiinde ilk yapılan derin sondaj ile tabiî buhar bulunmuştur. 

Enstitüce, 1970 malî yılında, Jeotermik enerji etütleri ve sondajları projesi kapsamında, tabiî b,uharın varlığı k 
Kızıldere bölgesinin değerlendirilmesi ve bölgenin elektrik enerjisi üretimine elverişliliğinin tesbiti amaciyle, gerekli 
yapılması, ilk plânda ele alınacaktır. 

Ayrıca Manyas - Karacabey, Çanakkale - Biga - Ezine, Salihli - Turgutlu - Alaşehir, Söke -Germencik - Aydı 
kale - Tuzla - Kestanbol ve Gönen bölgelerinde jeolojik, jeofizik, jeoşimik etütlerle graydan sondajları yapılması pro 
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Enstitünün bu proje için 1970 malî yılı tahsisat talebi (22 000 000) Tl. iken, bu miktar D.P.T. nea (9 556 
projeye sadece (1 000 000) Tl. tahsis edilmiştir. Bu tahsisatla 1970 yılında programlanan faaliyetlerin yürüt 

Enstitü, yurdumuza yeni ve önemli bir enerji kaynağı kazandırmaya matuf olan bu projeye1 devam edi 
Diğer yandan Birleşmiş Milletler özel fonu ile bu konuda yapılmakta bulunulan işbirliği henüz sona erme 
enerji etütleri ve sondajları projesi için, asgari (5 000 000) Tl. hk bir ilave tahsisat aynlmasını talebetmek 

C) MTA. ıııti 1967 yılında TPAO. na anlaşmalı olarak yaptırdığı petrol sondajları karşılığı olarak bu 
bulunmaktadır. Enstitünün malî imkânsızlıkları nedeniyle bugüne kadar ödenemiyen bu miktar, 1970 yılı b 
kabul edilmiyerek, 1970 yılı bütçesinde, bu borç karşılığı her hangi bir ödenek ayrılmamıştır. 

TPAO. na olan borç karşılığı olarak, 1970 malî yılı Enstitü bütçesine (10 000 000) Tl. ilâve tahsisat ay 
Sonuç olarak, geçmiş yıllardan intikal eden petrol sondaj makinaları borçları karşılığı istisna edilirse, 1 

payı 1969 yılından daha düşüktür; ancak petrol ve jeotermik enerji projeleri için talebedileıı (11 000 00 
ulaşılabilecektir. Ayrıca TPAO. na olan borcun karşılığında talebedileıı tahsisatın verilmesini de zorunlu gö 

15. Kamu sektörü kuruluşlarının likidite problemi : 
Kamu sektöründe vazife gören petrol kuruluşları ilgili dairelerle yaptıkları alışverişlerde umumiyetle sat 

mamaktadırlar. Dolayısiyle bu müesseselerin finansman ve likidite problemleri büyük ölçülere ula şmaktadır. 
rini ve hattâ rutin çalışmaları dahi aksatacak mahiyette olan likidite probleminin eskiden beri bilindiği mal 
yüyen bir problem olarak eğilinmesi ve halledici bâzı temel tedbirlerin alınma zamanı geçmektedir. Biran 
önem arz etmektedir. 

16. Uniform fiyat strüktürü ve fonlar : 
Bugün memleketimizde petrol ve petrol mamulleri her yerde değişik fiyatlarla satılmaktadır. Bunun 

fiyatın üzerine nakliyenin bindirilmesi dolayısiyle farkı fiyat strüktürünün doğmasıdır. Çeşitli tecrübelerle 
sistem rafineriler civarında büyük talep doğmasına, buna mukabil rafinerilerden uzak yerlerde, yakıtlarda 
sebebolmaktadır. Türkiye'ye şâmil üniform bir fiyat strüktürünün kurulmasında büyük faydalar vardır. Bun 
rar fonunun bölgesel fiyat strüktürünü de dengeliyeeek şekilde düşünülmesidir. l>u temin edildiği takdirde m 
tek bir fiyatla alınması ve farklı fiyatlardan doğan pek çok problemin de böylece izale edilmesi mümkün ol 

17. Ağır yerli ham petrolün istihsalinin teşviki : 
(Bugünkü gümrükleme, vergileme ve petrol kanunu muvacehesinde hafif mahsulleri az olan yerli ağır ha 

mediği görülmektedir. Dolayısiyle bilhassa Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı orijinli şirketler bu tip ham 
dirler. Halbuki memleketimiz yapısı itibariyle bu tip ağır hampetrollerin daha çok bulunduğu bir bölgede 
lerin teşviki yoluna gidilirse yerli hampetrol istihsalinin de daha artırılması imkânları da geliştirilebilir. B 
petrol istihsaline verilecek teşvik miktarının petrolün cinsine bağlı olmadan belirli bir seviyede tutulmasıdır. 
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18. TPAO. na döviz sarımı gerektiren işlemlerde daha kolay çalışma imkânlarının sağlanması : 
Çok süratli ve çeşitli problemleri devamlı olarak halletmek zorıınhığunda bir çalışma sahası olan petrol faali 

menşeli malzemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların teminindeki gecikmeler ameliyeleri büyük ölçüde aksatmak 
teren yabancı şirketler istedikleri malzemeleri çok kısa zamanlarda büyük bir formaliteye tabi olmadan Türkiye'y 
transferi ve birtakım müsaadelerin alınması sebebiyle Türkiye Petrolleri ise bazan aylarca bir malzemenin itha 
büyük zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunu önlemek için büyük stoklai'a gidilmesi ise daha ağır bir malî kü 
nin halledilebilmesi için bâzı kambiyo kolaylıklarının gösterilmesi yetecektir. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 17 nci maddesine göre çıkarılan tebliğlerle böyle bir imkânın sa 
Bu dilek ve temennilerimizi ve ek ödenek tekliflerimizi yüce komisyonun takdir ve tasviplerine saygı ile arz 

RAPORTÖRLER 

Kütahya Senatörü Maraş Milletvekili O 
Eteni Erdinç Atillâ Jmymoğlu 
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(A/1) CARÎ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği (Sanayi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanları) 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.111 Bakanlık aylıkları 
12.112 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ay

lıkları 
(Aylıklar toplamı : 6 113 070) 

12.150 819 sayılı Kanun gereğimee yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Bakanlık hizmetliler ücreti 
12.212 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, hiz

metliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 3 062 280) 
CEÇÎCl HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231. Bakanlık geçici' hizmetliler ücreti 
12.232 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ge

çici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı ; 2) 

24 000 

24 000 

6 841 531 

5 1(57 2fÂ) 

674 270 

1 
3 047 8S0 

11 543 516 

2 231. 580 

780 000 

36 300 

Hükümete e iste 
Madde Bölüm 

Lira 

24 000 

11 

6 113 071 

4 693 140 

1 41.9 930 

1 
3 062 284 

2 231 580 

830 700 

1 

1 
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Bölüm Madde 

12.271 
12.272 

12.311 
12.312 

Ödeneğin çeşidi 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Bakanlık teknik personel ücreti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tek
nik personel ücreti 
(Teknik personel ücretleri toplamı : 2) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

ÇOCUK ZAMMI 
Bakanlık çocuk zammı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ço
cuk zammı 
(Çocuk zammı toplamı : 50 000) 

DOĞUM YARDIMI 
12.321 Bakanlık doğum yardımı 
12.322 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı do

ğum yardımı 
(Doğum yardımı toplamı : 5 000) 
ÖLÜM YARDIMI 

12.331 Bakanlık ölüm yardımı 
12.332 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

ölüm yardımı 
(Ölüm yardımı toplamı : 10 000) 

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 
12.341 Bakanlık tedavi ve cenaze giderleri 
12.342 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı te

davi ve cenaze giderleri' 
(Tedavi ve cenaze giderleri toplamı : 

140 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

760 752 

43 000 

7 000 

3 000 

2 000 

5 000 

5 000 

35 000 

15 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 

1 

1 536 428 

42 000 

8 000 

3 000 

2 000 

5 000 

5 000 

100 000 

40 000 
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12.850 Yakacak zammı 
EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI 

12.371 Bakanlık emekli keseneği karşılıkları 
12.372 Enerji1 ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

emekli keseneği karşılıkları 
(Emekli keseneği karşılıkları toplamı : 

1 330 425) 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMLARI 
KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI 

12.381 Bakanlık sosyal sigortlar kurumları kese 
nek ve prim karşılıkları 

12.382 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sos
yal sigortalar kurumları kesenek ve prim 
karşılıkları 
(Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim karşılıkları toplamı : 2) 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı fazla 

çalışma ücreti 

İKRAMIYE VE MÜKAFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

1 000 1 000 

480 925 1 004 084 

159 527 326 342 

4 300 1 

l 

140 000 100 000 

1 500 1 500 

4 200 4 200 
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"Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖN ETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Bakanlık tedavi yolluğu 
12.842 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı te

davi yolluğu 
(Tedavi yolluğu toplamı : 5 000) 
(Yurt içi yollukları toplamı : 558 501) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 203 227) 
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1970 

1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Lira Lira Lira Lira 

346 
2 
750 
850 

23 
1 

750 

2 850 

950 

350 000 
10 000 

20 
1 

000 

o 
o 000 

2 000 

747 653 761 723 

14 250 15 000 
133 000 150 000 

28 500 8 500 

128 250 160 000 

1 1 

1 1 
66 500 43 225 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMİME İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE (MDER
LERİ 

1o.Ul 'Bakanlık kırtasiye alımları ve gi'derleri 
13.112 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kır

tasiye alımları ve giderleri 
(Kırtasiye alımları ve giderleri toplamı : 

200 000) 
BASILI KÂĞIT VE DEFTER ALIM
LARI VK GİDERLERİ 

13.121 Bakanlık basılı kâğıt ve defter alımları ve 
giderleri 

13.122 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ba
sılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
(Basılı kâğıt ve defter alımları ve Gider
leri toplamı : 120 000) 

DÖŞLME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI 
VE GİDERLERİ 

13.131 Bakanlık döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri 

13.182 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dö
şeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
toplamı : 396 585) 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

3 020 611 3 

1 120 050 1 142 135 

71 250 80 000 

156 750 120 000 

(il 750 70 000 

85 500 50 000 

142 500 186 585 

218 750 210 000 

http://1o.Ul
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 
13.141 Bakanlık yayın alımları ve giderleri 38 000 
13.142 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ya

yın alımları ve giderleri 47 500 
(Yayın alımları ve giderleri toplamı : 

100 000) 

YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ 
13.151 Bakanlık yakacak alımları ve giderleri 137 750 
13.152 Enerji' ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ya

kacak alımları ve giderleri 52 250 
(Yakacak alımları ve giderleri toplamı : 

200 000) 
HİZMETLİ GİYİM ALIMLARI VE Gİ
DERLERİ 

13.161 Bakanlık hizmetli giyim alımları ve gi
derleri! 32 300 

13.162 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hiz
metli giyim alımları ve giderleri 
(Hizmetli giyim alımları ve giderleri top
lamı : 50 550) 

DİĞER ALIMLAR VE GİDERLERİ 
13.191 Bakanlık diğer alımlar ve giderleri 20 000 
13.192 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı di

ğer alımlar ve giderleri 60 750 
(Diğer alımlar ve giderleri toplamı : 

75 000) 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

60 000 

40 000 

145 000 

55 000 

40 000 

10 550 

5 000 

70 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

SU GİDERLERİ 
13.211 Bakanlık su giderleri 
13.212 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı su 

giderleri 
(Su giderleri toplamı : 50 000) 
TEMİZLİK GİDERLERİ 

13.221 Bakanlık temizlik giderleri 
13.222 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı te

mizlik giderleri 
(Temizlik giderleri toplamı : 55 000) 

AYDINLATMA GİDERLERİ 
13 231 Bakanlık aydınlatma giderleri 
13.232 Enerji1 ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ay

dınlatma giderleri 
(Aydınlatma giderleri' toplamı : 135 000) 
BAHÇE GİDERLERİ 

13.241 Bakanlık bahçe giderleri 
13.242 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bah

çe giderleri 
(Bahçe giderleri toplamı : 3 000) 

DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ 
13.291 Bakanlık diğer yönetim giderleri 
13.292 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı di

ğer yönetim giderleri 
(Diğer yönetim giderleri toplamı : 101 500) 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

23 750 

14 250 

23 750 

20 125 

30 000 

20 000 

30 000 

25 000 

75 000 

00 000 

1 000 

2 000 

365 750 404 500 

00 500 

47 500 

1 000 

1 375 

30 500 30 500 

125 000 125 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

POSTA - TELGRAF GİDERLERİ 
13.411 Bakanlık posta - telgraf giderleri 
13.412 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı pos

ta - telgraf giderleri 
(Posta - telgraf giderleri toplamı : 157 500) 
TELEFON GİDERLERİ 

13.421 Bakanlık telefon giderleri 
13.422 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı te

lefon giderleri 
(Telefon giderleri toplamı : 300 000) 
TAŞIMA GİDERLERİ 

13.431 Bakanlık taşıma giderleri 
13.432 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı taşı

ma giderleri 
(Taşıma giderleri toplamı : 7 500) 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BAKANLIK TAŞIT İŞLETME VE ONAR
MA GİDERLERİ 

13.511 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.512 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ta
şıt işletme ve onarma giderleri 
(Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri toplamı : 30 000) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

408 500 

95 000 

47 500 

161 500 

95 ÜOO 

7 125 

2 375 

85 500 

14 250 

14 250 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

110 000 

47 500 

170 000 

130 000 

5 000 

2 500 

465 000 

100 000 

15 000 

15 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMET TAŞITLARI İŞLETME VE 
ONARMA GİDERLERİ 

13.521 Bakanlık hizmet taşıtları işletme ve onar
ma giderleri 

13.522 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hiz
met taşıtları işletme ve onarma giderleri 
(Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri toplamı : 70 000) 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

KİRA BEDELİ 
13.610 Bakanlık kira bedeli1 

13.620 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kira 
bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
\ tTüzüğün 119 nem maddesinin1 gerektirdiği1 

giderler 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

47 500 50 000 

9 500 20 000 

1 040 811 953 151 

960 061 872 401 

80 750 80 750 

119 703 

950 1 000 

2 2 

1 1 . 

1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Bakanlık kıırs giderleri 
14.512 Enerji' ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kurs 

giderleri 
(Kurs giderleri toplamı : 15 000) 

14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TAHLİL LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.211 Bakanlık tahlil lâboratııvar giderleri 
16.212 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tah

lil ve lâboratııvar giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tem

sil giderleri 
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197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

118 751 82 501 

4 750 5 000 

10 000 

114 000 67 500 
1 1 

202 350 148 50 

152 000 96 000 

143 000 95 000 

9 000 1 000 

28 500 35 000 

14 250 20 000 

14 250 15 000 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 21 850 17 500 

BİNA ONARIMI 
16.811 Bakanlık bina onarımı 11 875 10 000 
16.812 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bina 

onarımı 7 125 5 000 
(Bina onarımı toplamı : 15 000) 

16.820 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ma-
kina ve teçhizat onarımı 2 850 2 500 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 24 000 
12.000 PERSONEL (ÜDERLERİ 

Bölümü toplamı 11 548 516 11 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 020 611 8 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 119 703 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 202 350 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 14 910 180 14 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
197 

1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 242 298 000 270 348 00 

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsüne yardım 117 000 000 143 048 000 

(Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
ödenecektir.) 
İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

21.320 Küçük sanayii geliştirme merkezi proje-
sme yardım 1 000 000 2 000 000 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 124 298 000 125 300 000 

21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik iş
leri Etüt idaresine yardım 44 298 000 55 500 000 

21.420 Köy elektriklen'di'ri'lmesi için Etibaııka 
yardım 80 000 000 69 800 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 6 085 000 6 000 000 

İMALÂT SANAYII SEKTÖRÜ 
23.320 Sanat modelleri satmahnması vo dağıtıl

ması 6 000 000 6 000 000 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 85 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI" 

Bölümü topla tın 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

242 298 000 270 

6 085 000 

248 383 000 27 



38 — Sanayi Bakanlığı — 1249 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Sanayi1 Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Biriktirme ve Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardımda bulunmak üzere) 

35.750 Türk Sevk ve İdare Geliştirme Merkezine 
yardım 

35.770 Küçük Sanayii Geliştirme Merkezine yar
dım 

35.790 Dünya Enerji Konferansı Türk Millî Ko
mitesine yardım 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

250 000 

2 067 600 

86 250 

181 350 

1 750 000 

50 000 

250 000 

250 000 

2 067 600 

2 057 000 

86 250 

420 750 

1 500 000 

50 000 

250 00 

2 057 00 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine »ecen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçeri yıllar borçları 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

12 500 

12 500 12 501 

12 500 

1. 
12 500 

250 000 

2 067 600 
12 500 

2 330 100 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970 yılı bütçe tasarısı üzerinde ve Bakanlıkta gerekli incelemeler yap 
muştur. 

Saygıyla arz ederim. 

I - TURİZM POLİTİKASI VE İKİNCİ BEŞ YILLIK PLÂNDA TURİZM : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, izlenecek turizm politikasının temel ilkeleri şunlardır : 
a) İkinci Plân süresince turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarından tam olarak yararlan 
b) özellikle dış turizm gelirleri, yabancı turist sayısı ve ortalama tüketimleri artırılarak yükseltilecek 
c) Turizmi yatırımları turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde yoğunlaştırılacak, 

ulaşım imkânları sağlanacak, bu yatırımlar kredi yaliyle, malî ve hukukî tedbirlerle desteklenerek, fizikî pl 
tir. 

d) Sektördeki fiyat politikası uluslararası rekabet şartlarına güre düzenlenecektir. 
e) Selktördelki teşkilâtlanma yeniden düzenlenecek, turistik tanıtmaya ve kredi politikasına yeni. bir yö 
f) Turizm sektöründeki yatırım politikasında alt yapı tesisleri ve buna yardımcı imkânlar, örnek tes 

ğer turistik yatırımlar özel sektörce yapılacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Plânın hedef ve tahminlerine gelince : 
a) Turist sayısı: 
İkinci Plân döneminde iç turist hareketlerinde yılda % 10 bir artış kaydedilecek ve 1972 yılında 2 mily 

içinde başka bölgelere seyahat edecektir. Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarımızın sayısı ise yine 197 
lecektir. 

Plân yurdumuzu ziyaret edecek yabancı turist sayısının 1972 yılında yıllık % 25 artışla (1 435 000) e v 

b) Turizm gelir ve giderleri : 
Plâna göre 1972 yılında dış turizm gelirimiz (135 000 000) dolara Ulaşacaktır. Fakat aynı yıl 

065 000 000) dolar olarak kabul edildiğine göre, net dış turizm gelirimiz (70 000 000) dolar olacaktır. D 
1970 yılları aralsmda yabancı ortalama gecenin 9 gün ve 1971 - 1972 arasında ise, 10 gün kabul edilmiş ve 
tin 1968 - 1969 yıllarında 8 dolar ve 1970 - 1972 yıllarında ise, 9 dolar sarf edecekleri kabul edilmiştir. 
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ıc) Plânın yatırım hedef ve tahminlerine gelince : 
Yapılan yatırım tahminlerinde 1964 yılı sonun'da Türkiye'de 41 878 yataklık bir konaklama kapasitesinin yeril 

tiği kabul edilımişıtir. 1972 yılında yerli ve yabansı turist sayısı toplamı (3 435 000) olacak ve toplanı yatak ihtiya 
ması gerekecektir. 

Plânın öngördüğü turizm seik'törü yatırımları yıllara göre aşağıya çıkarılmıştır. 
(Milyon Tl. 

Eğlence 
rekreasyon 

Tesis Lolkanta tesisleri Tıbbî tur izim Tarihî ve ankeoılojik 
Yıllar yatırımları yatırımları •yatırımları yatırımları değerler yatırımları T 

1968 540,0 100,0 25,0 15,0 36,0 
1969 220,0 40,0 25,0 15,0 36,0 
1970 310,0 50,0 25,0 15,0 36,0 
1971 340,0 62,0 25,0 15,0 36,0 
1972 460,0 90,0 25,0 15,0 36,0 

5 yıllık 
toplanı 1 870,0 350,0 125,0 75,0 180,0 2 

Turizm sektörü tamamlayıcı yatırımları ise 

Eğitim 
yatırımları ve Tanıtma 

Yıllar güderleri giderleri 

Alt yapı ve Turizmle 
maJhallî ilgili tica-

hizmctleri ret hizmetleri 
yatırımları yatınlmları Toplam 

1968 20,0 6,0 200,0 11,0 237,0 
1969 14,0 9,0 200,0 13,0 236,0 
1970 15,0 12,0 200,0 20,0 247,0 
1971 17,0 16,0 200,0 25,0 258,0 
1972 '18,0 20,0 200,0 30,0 :268,0 

Toplam 84,0 63,0 1 000,0 99,0 1 246,0 
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[Birinci Beş Yıllıik Plânda olduğu gibi Marmara, Ege ve Akideniz bölgeleri turizm sektörü yatırımlarımda 
Şöyle ki, 

2 600 000 000 Tl, lı'k yatırımın 2 360 000 000 Tl. İlk kısmı bu üç bölgede yapılacaktır. 
Konaklama yatırımlarında kitle turizmine ve mütevazı bütçeli yabancı turistlere hitap elden ikinci, üçünd 

pansiyonlara ve kamplara önem verilecektir. 
İkinci plân devresinde turizm politikasına uygun olarak aşağıdaki tedbirlerin alıntnıası öngörülmektedir 
a) Turizm ve Tanıtma Balkıanlığınm sadece turizm sektörü ile uğraşmasını Bağlıyacak şekilde teşkilâtlan 

ruluş Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
b) İkinci Beş Yıllık Plan döneminde Türkiye'nin turizm tanıtması sadece Turizm ve Tanıtma Balkaıılığ 

ğer kamu (kuruluşları ile işbirliği sağlanarak yapılacaktır. 
c) Turizm faaliyetlerinin gelişebilmesi için çevre sağlığı ve gıda kontrolüne öne'm verilecek, bıı amaçla 

gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
'd)' Kamu sektörü eliride'ki turistik işletmelerin aynı ellden yönetilmesi ve belirli bir işletme politikasının 

rumu» kını ıı laca k veya mevcut örgütlerden birine bu görev verilecektir. 
e) Turizm kredileri artırılacak, sad'ece ıbu konuda, çalışacaik bir teşekkülün kurulması sağlanacak ve t 

öıtgütçe yürütülecektir. Turistik öncelik bölgeleri ara-sın'da farklı faiz oranları uygulanmalına da çalışılacakt 
f) Çeşitli kamıı kuruluşları tarafından yürütülen turizm eğitimi ve öğretimi çalışmalarının kooııdine ha 

Eğitim ve Öğretimi Millî Mcrlkezi» kurulacaktır. 
g) İkinci Beş Yıllık Plân süresinin basıl an uda Türkiye'min turizm yönünden fizikî plânı bütün turistik 

de tamamla nacak, turizm yatırımları bu plâna uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
b) İkinci Plân dönemimde uluslararası alanda ve özellikle Akdeniz ülkeleri ile ortak turizm tanıtması 

aranacaktır. 
i) İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânı döneminde tabiî, tarihî ve arkeoliojik değerlerin, anıt ve eserlerin k 

çalışmalarında, plânda öngörülen bölgeler ve turistik konaklama tesislerinin yoğunlaştırılacağı yerlere öncel 
k) Yıllık programların hazırlanışında ulaştırma ve turizm faaliyetleri arasındaki bağıntı daha ayrıntılı 

II - MİIdVRTBBUARAST TURİZM VE TÜRKt YENİN DURUMU : 
a) Milletlerarası turizmde gelişime : 
Milletlerarası turizm 1968 de, 141 milyon 'kişinin yer değiştirmesini kapsıyan ve 14.4 milyar dolarlık bir 

miştir. İç, turizm hareketleri ise 600 milyon insanı aşan bir kütleye yayılan bir fenomen haline gelmiştir. 

Çeşitli sebeplerle 1967 yılında yavaşlamış olan turizm hıareiketindekii gelişme, 1968 de hız kazanmışsa da 19 
Dünya milletlerarası turizm hareketinin en büyük bir kısmı, Türkiye'nin de arasında bulunduğu OECD 

ponya da dâhil) geçmektedir. Bu nisbet aşağı - yukarı % 81 dir. OECD ülkelerine yabancı turist ziyaretleri 1 
mıilyonu bulmuştur. OECD nin Avrupalı üyelerinin turizm geliri ise 8,1 milyar dolara erişmiştir. 
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Ancak 1967 ye mabetle 1968 de birçok ülkelerin çektiği yabancı turist adedinin artmasına mUJkabü yabancı turis 
ıtıe düşme göstermiştir. İspanya'da geceleme adedinin % 11, Avusturya'da % 8 ve Yugoslavya'da % 7 artmasına mu 
İsviçre'de bir duralama, İtalya'da % 0,8, Norveç'te % 2, Fransa'da % 6, Belçika'da % 8, Portekiz'de % 9 bir düşme gö 

Amerika'dan Avrupa'ya gelen turist adedinde % 8 bir, artma olmuştur. 1 937 000 kişi. İngiltere ve Almanya'yı 
rinde bir artış, İtalya ve Fransa'yı ziyaret edenlerde ise bir düşüş görülmektedir. 

1969 un ilk aylarında aşağı - yukarı bütün OECD memleketlerinin turizmde büyük canlılık görülmeye başlanmışt 
re, İngiltere ve Yunanistan'a yapılan yabancı turist ziyaretleri % 27, İtalya % 18, İspanya % 13, İskandinavya ,% 1 
artış göstermiştir. 

b) Tumilsft Igöandıerıeinı fülbeiliendie (durunu : 
•Memleketimizin de bulunduğu ve dünyanın en kesif turist çeken bölgesi olan Alîdeniz havzasını ziyaret eden turis 

% 11,6 sim İngiliz, % 26,4 ünü Fransız, % 15,7 sini de Alman turistleri teşkil etmektedirler. 
Yukarıda da işaret edildiği üzere 1968 de Avrupa'ya geçen Amerikan turistlerinin adedi % 8 artışla 1 937 000 

evvelki yıla nisbetle - ki % 15 dir - yavaşlamıştır. Bu arada dış ülkeleri ziyaret eden Amerikan turistlerinin harcadık 
ilk defa bir düşme kaydedilmiştir. (% 5) Bununla beraber Amerikan turistlerinin dış ülkelerde bıraktıkları meblâğ g 
rindedir. 

1967 de adedleri düşen Alman turistlerinin sayısı 1968 ve 1969 da artmaya devam etmiştir. 1968 de 8,5 milyon A 
ret etmiştir. 

Devalüasyon dolayısiyle dış ülkeleri ziyaretleri azalan İngiliz turistlerinin adedi 1968 ve 1969 da gene artmaya b 
tahsis edilen dövizin mahdudolması dolayısiyle bunların dış ülkelere bıraktığı para azaltmıştır. Bu arada İngiliz tur 
tabi olmadıkları, Kıbrıs Malta, Cebelitarık gibi isterlin alanı bölgelere ve İspanya gibi çok ucuz tatil memleketlerine 

Aynı durum Fransız turistlerinde de müşahede edilmiştir. Devalüasyondan sonra bir tereddüt devresi geçirmişler 
1968 de de dış turizm hareketsizliği devam etmiştir. 

Kütle turizmi daha çok charter tatillere yönelmiştir. 1968 de dışarı giden 5 milyon İngilizin yarısı ve 8,5 milyon 
tip seyahatleri tercih etmişlerdir. 

c) TuırMt içelktem iüflflseüecrtilıı ıdurtuımıa : 
Geçen yıl ekonomik kısıtlamalar ve siyasi nedenler, çok hassas olan turistleri tereddüde sevk ettiği için turist 

kütleleri cezbeftmek için çetin bir rekabete girişmiş bulunmıaiktadırlar. Turizmi devlet eliyle yöneften Macaristan, Bu 
yalist ülkeler LATA dışı havayollarının çok ucuz ücretleri ve damping mahiyetinde konaklama fiyatlariyle ihtiyaçla 
temine çalışmaktadırlar. İsrail ve İspanya, İngiltere'delki devalüasyonu müteakip hem paralarını devalüe etmiiş, hem d 
dondurmuşlardır. Yugoslavya'da hem özel turist kuru uygulamışlar, hem de fiyatlarını 1969 sonuna kadar dondurm 
yatlarında % 20 indirim yapmış, İtalyan Rivierasındalki oteller de, turist çekleriyle yapılacak ödemeler için % 10 t 
Fas ve Tunuls, İngiltere, Fransa ve Holânda gibi ülkelerle bloke paraların serbest bırakılması ve turizm geliri muka 
tinde anlaşmalar yapmak yollarında çalışmaktadırlar. 
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Amerika gibi ekonomik alanda çok ileri bir ülkemin dahi, tediye dengesi bakıanmdıaın turist eezbetmek 
daki avıambajlara bir göz atmak dünyada turizm gelirine ne derece önem verildiğini göstermektedir. Nitek 
ristlere otel ve motellerde . % 40, oto kiralamada % 10, demiryollarında % 75, iç uçak servislerinde % 50, 
lanmakta, ayrıca Amerika'ya gidiş - gelişleri için uzakta % 25, vapurda % 35, tenzilât yapılmaktadır. Turis 
gibi verilen misafir kartı ile alış - verişlerimde de de indirimler uygulanmaktadır. 

d) TüorlMyıe'de duruim : 
Türkiye 1968 de 1967 den biraz daha fazla turist çekmiştir. (379 000 e mukabil, 383 155) Ancak gel 

ye'de kalmaları, toplu gezilerin artması, turist dövizi kurunun uygulanması sonucunda turizm geliri (18 5 
yükselmiştir. Bu memnuniyet verici artışla Türkiye turizm geliri artış hızında % 53 le OECD ülkeleri arasın 
tistikleri, sayfa : 22) 

1969 yılının geçici rakamları ise çok daha memnuniyet verici bir seyir takibetmektedir. İlk 10 aylık t 
zaman 1967 de (15 691 000) dolarlık gelir 1968 in ilk 10 ayında (22 672 000) dolara, 1969 im ilk 10 ayı 
tdr. Bu suretle 1969 yılı turizm gelirinin (50) milyon dolar olacağı anlaşılmaktadır. 

Turizm geliri ve gideri dengesinde de bu yıl çok olumlu bir gelişine kaydedilmiştir. 1967 nin ilik 10 aylı 
dolar ve 1968 in 10 ayında ise (6 638 000) dolar aç ilk verirken 1969 un ilk 10 ayında bu denge (1 979 00 

Gelen yabancı turist adedine ait muhtelif rakamlar 1969 da yarım milyonun üstünde yabancımın tatille 
yol açmaktadır. Filhakika bu yılın 9 ayında rakamlar Edirne'ye bağlı hudut yapılarından giren yabancı aded 
nı süresinde bu miktar 130 000 di. Hatay sınırından giren yabancıların adedi de geçen yılın ilk 8 ayında 28 
baliğ olmuştur. Ağustos 1968 sonuna kadar İzmir Oiğii hava alanına 112 eartor uçağı 6 540 turist getirmişk 
çarterle 15 783 yabancı turist gelmiştir. Artış nisbeti % 243 tür. İstanbul'a geçen yıl ilk 9 ayda gelen yalban 
ayımda 230 000 e yükselmiştir. Yeşilköy Hava Alanı her geçen gün hareket kazanmaktadır. Buraya trafik he 
seferle 795 682 yolcu gelmişken, bu miktar 1968 de 39 413 uçak ve 1 071 147 yolcuya yükselmiş, 1969 un 
yolcuyu bulmuştur. 

Ancak şurası muhakkak ki, Türkiye, turistik potansiyelinin lâyık olduğu bir turist adedine ve döviz gel 
bölgesini ziyaret eden yabancı turistlerin sadece °/o 1 ini cezbedebilmektedir. Akdemiz bölgesini ziyaret eden 
te 29,'8 milyona ulaşmıştı ve 1972 de, 80, 1977 de 100 milyona erişmesi beklenmektedir. Bu trafiğin, İspan 
sadece Yunanistan kadar yani % 2 sini dahi Türkiye'ye çekmek imkânını yaratan beş yıllık plân hedeflerine 
zi sağlıyacaktır. 

Vasat bir yıl olmasına rağmen 1968 de İtalya'nın (1) milyar (476) milyon, İspanya'nın (1) milyar (179) 
Avusturya'nın (687) milyon, İsviçre'nin de (592) milyon dolarlık bir turizm gelirine ulaşmış olmaları bu ala 
olduğumu göstermektedir. 
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I I I - BAKANLIK TEŞKİLÂTI : 
A) H a l i t a ı r (durum : 
'Turizm, ve Tamıtimıa Bakanlığı 265 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki, (Turizmi millî ekonominin verimli sekt 

-turizme elverişli bütün imkânlarım değerlendirir, turizmle ilgili işler yapar, yaptırır, düzenler, teşrik vo koordine ed 
görevleri yerine •getirebilmek için aynı kanunun 3 ncü maddesiyle aşağıdaki teşkilâtı kurmuştur : 

a) Mıerkeız fceşfeüEtı : 
Turizm ve Tanıtıma Bakanlığı merkezde hizmet dairelerinden başka iki genel müdürlük halinde teşkilâtlanmı 

!ala) TuTiiam iGrenjel! IMüdürllüğü : 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bıakamiığı Kanunuftiuıu 8 nei maddesi bu genel müdürlüğüm görevlerimi belirtilmek 

lüz,)!) (lönel Müdürlüğü; 
Yurdumuzun turisttik imkânlarımı değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etült ve plamlarım hazırlam 

•âılıe ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri «dir. Turizm endüstrisi ve teşebbüslerimi tesis ve işletime esaslarımı 
ve bitmiaycsinıi ve fiyat tarifıelerini tanzim, ve tasdilc/ine ait işlomlleni ifa eder ve murakabelerimi sağlar. Bütün bu 
çeşitli kuTiuıluışlartla koordinasyonu sağlar. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okulları açar. 
Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, ge rekli işbirliği kurar ve yürütür. 
Bu genel müdürlük, yukarıda sayılan hizmetlerin ifası için 5 müdürlüğe ayrılmıştır. Bu müdürlükler : 
'1.Milletlerarası Münasebetler, 
2. Turizım Tesisleri. 
i3. Fiziksel Plânlamıa. 
4. Eğitim. 
o. Etüt ve Plân Dairesi müdürlükleri şeklinde kurulmuştur. 
Iblb) Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
265 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince. Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarını ve ulus 

da tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak tanıtma hizmetini 
Bu şekilde Tanıtma Genel Müdürlüğü sadece turizm tanıtması ile meşgul olacak bir genel müdürlük haline gelm 

tıcı Yayınlar, Gösteriler, Dağıtımı, İdari İşler müdürlükleri olmak üzere 5 müdürlük halinde faaliyet göstermektedi 

ib) Yurt içi teşkilâtı : 
Teşkilât Kanununun 16 mcı maddesi gereğince, bakanlık gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri v 

nunun bu maddesindeki il temsilcilikleri kurabilme yetkisi Başbakanlığa geçmiştir. 
'Bakanlığa tanınan 'bu yetki gereğince, Istanibul - Ankara - İzmir - Antalya - Mersin - Trabzon - Edirne'de olmak ü 

ibu bölge müdürlüklerine bağlı olarak da turizm bürosu şeflikleri kurulmuştur. Bakanlığın iller teşkilâtı tabloda göste 
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c) Yurt dışı teşkilâtı : 
265 sayılı Kanunun 18 nei maddesinde yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, yurt dışında bakanlığın vere 

desi de yurt dışı turizm ve tanıtma 'büroları, gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu Kararı il o kurulur 
nan karar nameleri e Ne w - York, Londra, Paıis, Brüksel, Frankfurt, Stokbolm, Roma, Viyana, Kara/çi, Tah 
turizm ve tanıtıma 'bürosu kurulmuş, 19f>'8 yılı sonlarında hu bürolara Kuveyt ve Ziirilı'tc olanak üzere 2 
miktar .14 e 'baliğ olmuştur. Ayrıca Bağdat'ta bir hüro açılniaısı için gerekli kararname çıkmış bulunmaktad 

Bu arada Bakanlığın, içinde bulunduğu hüyük hir sdantı ve engelden 'bahsetmek yerinde olacaktır. Hak 
nunun 20 nci maddesin d eki kısıtlayıcı, sebeplerden dolayı yurt dışı teşkilâtına asaleten memur tâyin edem 
metleri ancak geçici görevle gönderdiği elemanlarla yürütme mecburiyetinde kalmıştır. Yetkililerin ifad 
2'6'f) sayılı Kanunun hu maddesini tadil eden bir kanun tasarısını Millet Meclisine sevk etmiştir. Bunun bira 
rim. 

B) Reorganizasyon çalışmaları : 
İkinci Beş Yıllık Plânla, turizmi sektörünün reorlganizasyonu, Bakanlar Kurulunun 27 . 11 . 1967 gün ve 

ğe giren 1968 yılı programında, Turizmi ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, dört yıllık tecrübenin 
cek, 'bakanlık örgütü yeniden düzenlenecektir, şeklindeki tedlbir muvacehesinde bakanlığın yeniden reorga 
bir ünite kurularak gerekli araştırmalara başlanmıştır. Bu hususta Devlet Plânlama Müsteşarlığı ve Âmm 
makta ve çalışmalar bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

İLLER TEŞKİLÂTI 

1. istanbul Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) Hilton Turizm (Bürosu Şefliği 
h) Galata » » » 
e) Töpkapı » >> » 
iç) Yeşilköy » » » 
d) Bursa » »' » 

2. Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) Ankara Merkez Turizm Bürosu Şefliği 
b) Kayseri Turizm Bürosu Şefliği 
e) NeMşehir » » »' 
<ç) Ürgüp » » » 
d) Niğde » » » 
e) Konya » » » 
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3. îzmir Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
îzımir Merkez Turizm Bürosu Şefliği 
Ayvalık Turizm (Bürosu Şefliği 
Kuşadası » »'. » 
BıodrUm » » » 1 

•Marmaris » » » 
Denizli » »i » 

Antalya Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
Antalya M'erkez Turizm Bürosu Şefliği 
Alanya iTürizm Bürosu ıŞefliği 
'Burdur » » »' 

Mersin Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
Mersin Merkez Turizm Bürosu Şefliği 
Adana Turizm Bürosu Şefliği 
Silifke » » » 
İskenderun » » » 
Antakya » » »' 
Diyarbakır » » » 

Trabzon Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
Erzurum 'Turizm Bürosu Şefliği 
•Gür'bulak » » » 
Samsun » » » 

Edirne Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
Edirne Merkez Turizm Bürosu Şefliği 
Kapıkule Turizm Bürosu Şefliği 
ipsala » » »*> 
Çanakkale » » » 

IV - TURİZM PLÂNLAMA ÇALIŞMALARI : 
(Bakanlıkça yapılan eltüt ve plânlama sonuçlarına göre, 

dağıtılacaktır. 

— 1259 — 

stik konaklama tesisleri yoğunlaştırılacak ve kred 
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1970 yılında gerekli maddi imkân, ve eleman kadroları temin edilebildiği takdirde, bu etüdü bütün Türkiy 
pazar etüdünü ve iç turizm eğilim araştırmasını ve geceleme istatistiklerini yaptırmak imkân dâhiline girebi 

'Bu arada Fransız teknik yardımı kanalıyla SOGENOR firması tarafından Türkiye turizmi hakkında Fran 
pazar araştırması yapılmasına başlanmıştır. Bu araştırmanın ilk sonuçları 1970 Mart ayında alınabilecektir. 

Güney saihilil.erim.izin kütle turizmine açılmasında, ilk adımı olan Side projesi, 130 u yabancı 171 proje içind 
olan 9 kişilik bir milletlerarası jüri tarafından yapılan eleme sonucunda kazanan 3 Türk mimarına ait yerle 
cektir. Bakanlık bu iş için bir daire kurmuş ve ilgili makamlarla çalışmalarını ilerletmiştir. 

12 000 yatak kapasitesindeki bu turistik sitenin, özel yatırımlarını gittikçe artan ilgileri de nazara alına 
gerçekleştirilebileceği uımulımaktadır. Bu konudaki adımlar 1970 yılı içinde atılacaktır. Alt yapısı genel olara 
gede tesisler esas olarak özel teışebbüs tarafından inşa olunacaktır. Bu arada gerekirse bâzı tesisleri inşa etm 
cağı karma bir şirket kurulması da Kalkınma Plânına ilişkin programlar çerçevesinde öngörülmüştür. 

Turizm varlıklarının daha iyi korunabilmesi ve değerlendirilmesi için süratle ve daha geniş çapta, öncelik b 
başlatmak gereklidir. 

Amcak maalesef bugün bakanlığın dindeki imkânlar yeterli değildir. Bakanlığa kalifiye personel, istihdam 
Ayrıca ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon daha müessir bir şekilde düzenlenmelidir. 

V - TURİZM ENDÜSTRİSİ : 
a) Bölgeli tesisler ve konaklama kapasitesi : 
Son üç yıl içinde Turizm Müessesesi Belgesi a^an müteşebbislerin sayısı iki mislimden dalha fazla artarak b 

Halen faaliyet halinde ve deneme işletmesinde olan tesislerin toplum yatak sayısı 31 547 dir. Buna ilâveten 
ler inşa halindedirler. Belge alıp da inşaata başlamamış 218 müteşebbis mevcuttur. Bu da 16 '509 yataklı bir 
inşaata başlamamış müteşebbislerin bir kısanının çeşitli nedenlerle yatırımdan vezgeçtikleri kabul edilmelidir. 
başı) tahminen 38 000 yataklı bir kapasite ile girilebilecektir. 

Turizm Müessesesi Belgeleri, konaklama kapasitesi ve tesislerin nevileri ile ilgili iki cetvel ekte takdim edil 

b) Denetleme : 
6 kişilik denetleme kadrosu ile 1969 yılı içinde işletme halinde olan tesislerde 780 denetim yapılmış, 870 

gönderilmiştir. 
Türkiye'nin turist celbimde fiyat politikasının büyük önemi vardır. Nitekim İspanya, Solanda, İsrail ve Y 

lunmaktadırlar. 197/68 devresinde Avusturya ve Portekiz'de otel fiyatları hiç artmamış, B'elçika, Fransa, İsv 
arasımda bir artış kaydetmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, Konaklama tesislerinin tâJbi tutulacağı yeni bir Vasıflar Yönetmeliğini B 
lüğe girmesini mütaaikıp yeni bir smıflandıruıa yapıp, imkân dahilinde taban ve tavan fiyatlarını tesbit edeceğ 
lerinde bir fiyat seviyesinin muhafaza edilebilmesi için Bakanlık mecburi fiks miönü tatbikatını getirmiştir. Fik 
restoranlarda da uygulanması için etüldler yapılmaktadır. 

http://saihilil.erim.izin
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c) Krediler : 
1969 yılı programında turizm sektörü yatırımları (250) milyon Tl. sı olarak gözükmektedir. 
Turizm Bankasınca teşebbüslere (29 048 874)Tl. lık kredi tahsis edilebilmiştir. Bu arada Bakanlık bünyesinde 

tesi de 6086 sayılı Kanuna göre, tesis edilmiş olan İller Bankası fonumdan 4,7 milyon liralık dağıtım yapmıştır. Böyl 
dağıtımı 33,7 milyon Tl. sim bulmuştur. 

d) Seyahat acenteleri : 
Türkiye seyahat acentelerine haJkiki birer acente hüviyeti vermek ve otobüs nakliyat şirketleri acentalarından a 

beri yapılan çalışmalar yeni bir seyahat acenteleri yönetmeliği hazırlanarak neticelendirilmiş, Mayıs 1968 de Bakanla 
Gazete ile ilân edilen Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmeliğin tatbiki cümlesinden olarak,, yalnız nakliyecilik ile iştigal eden 129 acentenin ruhsatnameleri ipt 
262 acenteden 133 seyahat acentesi kalmış, iptal edilen acenteler de Maliye Bakanlığına müracaatla oradan otobüs 
teşebbüse germişlerdir. Mevcut 133 seyahat acentesinin büyük bir kısmına da yönetmeliğe göre, öksilkliklerini tama 
arasında mühletler vermiştir. 

Bakianlılk ilgili dairesinin 1968 yılı Çalışma Programındaki işlere olan yabancı seyahat acenteleri yetkililerini 
8 günlük turlar tertiplemek, memleketimizdeki turistik tesislerle anlaşmalar yapmalarını temin etmek, böylelikle Tür 
cek olan turist alkımını artırmak üzere 12 değişik .'memleketten 57 acenta yetkisi ayrı ayrı tarihlerde küçük gruplar h 
ler, birçok turistik müesseselerle iş temaslarında bulunmuşlardır. 

VI - TURİZM EĞİTİMİ : 
a) Vasıflı personel yetiiştirme eğitimi : 
Otel, lolkanta ve eğlence yerlerimde çok ihtiyaç duyulan kaliteli hizmet personelini yetiştirmek amaciyle; 1967 yılı 

yapılan işbirliği sonucunda İstanbul'da Dilson Otelinde ve 1968 malî yılında Emek İnşaatı ve İşletme A. Ş. ile akde 
yük Efes Otelimde uygulamaları yapılan iki (Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezli) açılmıştır. 

aa) istanlboıl (Metal: 
6 şar aylık 2 dönemde 130 mezun verilmiştir. 
Hailen 83 öğrenci devamda. 
Wb) izmir ötem : 
Bu yılki döneımde 107 öğrenci mezun olmuştur. 
Halen 75 öğrenci devamda. 
— 69 mezun Almanya'da staj gördü. 60 mezun da bu yü gidecek. 
b) Üç Eğitim Merkezi faaliyete geçince, yılda takriben (450). vasıflı personelin yetiştirilmesi mümkün olacaktır. 
c) Mevcut personelin işbaşında eğitimi : 
Otel, lokanta ve eğlence yerlerimde çalışmakta olan personellin işbaşında eğitilmeleri belirli bir program dahilimde 

.eşınıeü 7 monitör tarafından verilmektedir. 
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1969 malî yılında açılan bir ay süreli kurslarda (İstanbul, İzmir ve Ankara dâhil) 890 kişi eğitilmişti 
Ancak bütçe imkânsızlığı dolayi'siyle 1970 malî yılında takriben 50 kurada 900 kişi işbaşında eğitileb 
1969 yılında tercüman - rehber derneklerinin talebi üzerine yeni kurs .aiçılmamış'tır. 
1969 da kurs açılmıyan Akdeniz bölgesi için, Antalya ve Mersin bölge müdürlüklerince birer tercüm 

alınmıştır. 
Monitör seminerleri : 
İstanbul, Ankara ve İzmir eğitim 'merkezlerinin ihtiyacı olan monitörlerin yetiştirilmeleri için 3 semi 
!8. Milletlerarası münasebetler - anlaşmalar : 
'Turizmi kısıtlayıcı nitelikteki tıkanıklıkları gidermek, turistik mübadeleleri geliştirmek hudut ve güm 

rek gayretlerle üçüncü memleketler turistlerini çekmek ve bu amaçla müşterek tanıtma faaliyetlerine gi 
Yugoslavya, Romanya, Irak, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Cumhuriyeti, İran ve Pakistan arasında, ikil 
lanmış bulunmaktadır. Anlaşmalar uyarınca kurulan karma komisyonlar her sene toplanarak o yıla ait ç 
programında öngörülen tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için taraflar kendi memleketlerinde faali 

1969 yılında : 
1. Türk - Bulgar Karma Komisyonunun Beşinci Toplantısı Ankara'da 29 Eylül - ] Ekim 1969 tarih 

müşterek meselelerin büyük bir kısmı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. (E - 5 yolunun m tikemin ol I eştiril m 
yolunun inşası hudut formalitelerinin basitleştirilmesi, v. s.) 

'2. Türkiye - Irak Turizm Karma Komisyonunun İkinci Toplantısı Bağdat'ta 25 - 29 Ekim 1969 tarihle 
yapılan ilk karma komisiyon toplantısı olması dolayi'siyle önem taşıyan, bu toplantıda, yıllık çalışma progr 
yer alan Irak'la karayolu irtibatının sağlanması, burada bir hudut kapısının açılması, v. s. meselelerin ha 
mistir. 

'3. 13 Mayıs 1968 günü Yunan turizm ilgilileri iştirakiyle yapılan toplantıda, iki memleket arasında 
Yunanlılara Bakanlık tarafından bir tip turizm anlaşma projesi verilmiştir. Proje Yunanistan tarafında 

(Bunu mütaalop İstanbul'da 7 Mart 1969 da Türk ve Yunan heyetleri toplanarak iki ülke turizmine 
bulu nmuş 1ar d ir. 

4. Musir Karma Komisyonu 
'5. Lübnan Karma Komisyonu 
'6. Sofya ÎUÖTO toplantısı 
7. Talhran'da Ağustos 1969 da yapılan ROD Turizm Eksperleri Toplantısı arasındaki üçlü anlaşma 

mış, çeşitli tedbir ve tavsiyeler ileri sürülmüş, bunların tatbiki için çalışmalara devam olunmuştur. 

'8. Yine, 1968 Sonbalharıuda Belgrat'ta yapılması düşünülen Balkan Memleketleri Üçüncü Turizm K 
de tertibedilmemıösi, tam bir iştirakin elde edilememesi gibi sebeplerle bu yıl yapılamamıştır. Önümüzdek 
taraflı bir turizm işbirliği anlaşması tesisi beklenmektedir. 
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9. iSuriye ile de bir turizm işjbirliği imzalamak üzere gerekli çalışmalara başlanmıştır. Suriye ilgili makamlarına 
nan tip anlaşma projesi, genel olarak tasvibolunmuştur. 

1970 yılında anlaşmanın imzalanması beklenmektedir. 

VII - TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
Tanıtma ile ilgili hizmetler : 
I - Yurdu ve ulusu tanıtma çalışmaları : 
1. Tanıtıcı yajanlar faaliyeti : 
1969 malî yılında tanıtıcı yayınlara tahsis edilen ödenekle 2 062 000 tirajda yayın basılmış ve bu maksatla (1 5 

yandan 19'69 programına girip bastırılması öngörülen yayınlar için lüzumlu kâğıt bedeli olarak (1 193 250) lira ta 
tıcı yayınlar için cari malî yıl içinde tahsis edilen ödenek miktarı toplam olarak (2 696 850) liraya baliğ olmuştu 
(7 000 000) lira civarında ödenek harcanmıştır. 1968 malî yılma kıyasla 1969 malî yılında çok daha az ödenek sarf 
zın hacım ve konu itilbariyle daha mahdut tutulması lüzumlu kâğıtların özel sektör yerine Devlet Malzeme Ofisinde 
ması imkânı elde edilmiş bulunması ve gerekli ödeneğin zamanında serbest bırakılmaması ile izah edilebilir. 

2. Mahallî şenlik ve festivalleri : 
Mahallî şenlik ve festivallere İÇ turizm hareketlerini geliştirmeleri ve yabancı turistlerin memleketimizi ziyaretle 

larını sağlama aimaciyle ('272 000) lira sarf edilmiştir. 
3. Yurt içi foMor gösterileri : 
Yurdumuzda cereyan eden bâzı toplantı ve gösterilere canlılık vermek amaciyle folklor ekipleri temin edilerek 

satla (5 000) lira harcanmıştır. 
4. Yurt dışı folklor gösterileri ve defileler : 
Yurdumuzun folklorik değerleri ile el sanatlarının kıyafetlerle tatbiki suretiyle tanıtılması amaciyle (254 323) 
5. Hâtıra eşyaları : 
Hâtıra eşyalarımıızı tanıtmak ve Türk turizmi için katkıda bulunmuş zevata bediiye edilmek üzere (97 6'56) lira sa 

6. Satınalman eserler : 
Millî seraımik ve motiflerimizi teşhir imkânını sağlamak üzere (9 000) liralık muhtelif seramik ve mo'tif sıatmalırıım 
7. — Yurt dışına gönderilen ekiplerin giderleri : 
Türk tiyatro ve ekiplerinin dış ülkelerde tanıtılması amaciyle yurt dışına gönderilen ekipler için (60 000) lira öd 
8. Millî giyim alımları : 
Yurt dışında memlekeltimizi tanıtma niteliğinle olup, millî giysileri eskimiş bulun/an ekiplerin giysilerini yenilem 

harcanmıştır. 
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9. Dağıtım : 
T969 malî yılında yurt içinde ve yurt dışında ce'man (2 5'82 285) tanıtıcı malzeme dağıtılmış ve 'bunla 

lira ödenmiştir. 
'1970 malî yılında istenen (9 0125 000) liralık ödenekle ^broşürlerin 'baskı adedi ve çeşitleri artırılacak, ge 

ıb'askı yapılacaktır. Bu baskılar yaptırılırken yurt içi bürolarımıza yapılan yalbancı turistlerin müracaatlar 
kiye'ye tertipledikleri gezi ve ikamet programları dikkate alınmış ve bundan iböyle tanıtıma politikasının d 

• memnuniyetle müşahede edilmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin gerçek bir turistik değeri olmakla ••beraber, dış 
Ve bölgeleııi için çeşitli yayınlar yapılması kararlaştırılmıştır. 

Yurdun turistik yönden tanıtıl masında büyük •katkıları olacak folklor gösterilerinin münferit tertiplerd 
si sağlanacak ve bundan en fazla verim almak amaciyle yabancı organizatör. İlasın, ve Yayın, organla riyl 

Günümüzde Tür/kıy e turizmi sayıları gittikçe artan yabancı seyahat aeentalarımn programlarında geni 
ramlanın turistlere daha cazip göstermelerini temîuon bol sayıda, vitrim ve teşhir m al ziemioıl eri dış 'bühoran 
sine arz edilecektir. 

Tanıtmanın temel unsurlarından biri olan film yapımı, w dağıtımı çalışmaları hızlandırılacak ve 1971 
çeşitli, filinde!' bitirilmiş olacaktır. Bu dokuman tor filimler yanında televizyon fi I imleri de gerçekleştiri 
imkânı sağlanacaktır. Bu gıaye ile yalbancı prodüktör ve televizyon idareleri ile sıkı bir işbirliği kurulac 

İlenildi fotoğraf, arşivinin bu arakla zenginleştinileceği ifade edilmiştir. 

VIII - TURİZM' YL PROPOGANDA ÇALIŞMALARI: 
1. Davetler ive ağırlamalar : 
Memleketimizin dış iüllkelerde tanıtılması amaeiyle memleketimize 1969 malî yılında 759 gazeteci, 87 t 

zarı, 5 rejisör, 6. yarışmacı, 1 basın mensuibu, 1 prens, 504 kişilik grup ve lo4 diğer meslek mensubu olma 
ve kendileri için düzenlenen programlar çerçJevesinlde ağırlanmışlar ve memleketimizin tarihî, turistik, a 
sağlanmıştır. Bu davetliler memleketlerine dönüşlerinde memleketimiz hakkında mensübolduklan gazete, 
yapmışlarıdır. Bu suretle memleketim izin tanıtılmasında önemli hizmetler ifa etmişlerdir. Bir kısmı ise 'm 
'kendi vatandaşlarına yapmak suretiyle bunların da Türkiye'ye seyahatler tertiplemelerine yardımcı olmuş 

Bunlardan ayrı olarak doğrudan doğruya bakanlığa, başvurarak bilgi talebeden ve doküman istiyen 1 
miş istenen dokümanlar gönderilmiş ve mektuplarına gerekli cevap verilmiştir. 

Memleketimize davet edilenlerin yurtlarına dönüşlerinde mensıubofdukları gazete, dergi, radyo ve tele 
harcanan miktarın edk üstünde olduğu bakanlığa gelen raporlardan, gazote, dergi ve fillmlcrden .anlaş 

2. Yurt dışımda yapılan reklâmlar : 
19Ö9 malî yılında yurdumuza gelecek yabancılara en iyi bir şekilde memleketimizi tanıtmak ve turist 

ilerde bir reklâm kampanyasına girişilmesi plânlanmışsa Ida bütçedeki ödeneğin, zamanında serbest bırakı 
kampanyasına giriışilmeLsi imkânı -bulunamamıştır. Bununla birlikte Fransa'da. 1968 Mayıs ayında vulku b 
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biyo kontrolü ve seyahat imkânlarının kısıtlanmasının menfi etkilerini önlemek amacı ile büyük ölçiido bdr kampa 
neticeleri alınmıştır. Ayrıca Frankfurt Turizm ve Tanıtma Bürosu da gönderilen ödenekle reklâm kampanyasını 
aranan bir yıllık olan Bottin Europe ve Bottin Intcrnationarda ikişer sayfalık memleketimizle ilgili reklâm yayın 
memleketimizle ilgili olaralk bir özel ilâve yayınlattırılmış ve bu yayma bakanlıkça da iştirak edilmiştir. Bütün b 
Ödenmiştir. 

1970 malî yılında reklâm ve ağırlama faaliyetlerine büyük bir önem verilmesi ve imkânlarımızın turist pazarlar 
olan ya da yüksek olduğu halde memleketimizde kâfi miktarda yönetilemiyen ülkelere teksif edilecektir. Özellikle 
nav memleketlerinde girişilecek kesif reklâm faaliyetleri sayesinde büyük miktarda turist celbi sağlanacaktır. 

Turizm ve Tanıtma politikamız bakımından yararlı olacağı muhakkak bulunan ve kamu oyunu tesiri altında bı 
yın televizyon ve filimcilerin 'davetlerine devam edilecektir. 

I I I - İç fuar ve ısergiler giderleri : 
1969 malî yılı içinde de bakanlıkça yurt içinde açılan sergi ve fuarlara iştirak etmek suretiyle hazırlanan afiş, 

rı teşhir etmek suretiyle turizm yönünden faydalar sağlama yoluna gitmiş ve bu maksatla 75 000 lira harcanmıştır. 
1970 malî yılında İzmir ve Bursa fuarları ile Kırkpınaricla temsil edilmemiz sağlanacaktır. 
IV - IDış fuar ve ısergiler giderleri : 
1969 malî yılında Paris Fuarı ile Münih El Sanatları Fuarına iştirak edilmiştir. Ancak, ödeneğbı kısıım kısım se 

biyle iştiraki 'düşünülen diğer fuarlara katılmak imkânı bulunulamamıştır. Bu işler için 90 071 lira ödenmiştir. 
1970 malî yılında, Paris, Münih El Sanattan, Floransa Fuar ve sergileri ile gerektiği takdirde komşu ülkelerdek 

likle turizm sahasında açılacak beynelmilel sergilere iştirakimiz sağlanacaktır. 

IX - T. C. TURİZM BANKASI : 
İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında T. C. Turizm Bankasının işletmecilik hüviyetinden kurtularak özel ve kamu 

işletme faaliyetlerini finanse eden bir kredi bankası halinde çalışması öngörülmüştür. 
1968 yılında bankanın işletmecilik hüviyetinden kurtarılması konusundaki çalışmalar 1969 yılında da devam et 

tınca, «Türkiye'de Turizm işletmeciliği nasıl olmalıdır?» fikri altında gelişmiştir. Bankanın işletmeciliğine yeni bir 
bir müddet daha zamana ihtiyaç gösterecektir. Bugün, banka, elindeki turistik tesisleri, münferit olarak işletmec 
luyla bu gayeye yönelmiş bulunmaktadır. 

1969 ve 1970 programlarında T. C. Turizm Bankasının yeniden organize edilerek kredi finansman bankası olara 
rizm kredilerinin eskilerle birlikte tek elde toplanması plânlanmış bulunmaktadır. Kredilerin tek elde toplanmas 
lama teşkilâtında toplantılar devam etmektedir. 

Bu duruma göre, 1970 yılında bankanın faaliyet şekli ve hedefi; 
1. Bankanın reorganizasyonunun biran önce gerçekleştirilerek faaliyetlerini turizm proje değerlendirmesi ve k 

rinde yoğunlaştırmak, 
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2. Uhdesindeki turistik tesislerin direkt işletmeciliğine son vererek bankanın menfaatlerine en uygun ş 
'Bankanın güçlü bir finansman bankası olma yolunda karşılaşacağı en büyük zorluk kaynak teminidir. 

nakları AID ve Bütçe fonlarıdır. Hazinece taahhüt edilen sermayenin büyük dilimler halinde bankaya öd 
netlerinin henüz taahhüt edilmemiş olması öz kaynaktan kredi tahsisini imkâsız kılmakta ve teşvik fonları 
finansman kaynağı bakımından bankayı güç durumda bırakmaktadır. Bu durumun kısmen izalesi için 197 
bilecek bir seviyeye çıkartılması hususu Devlet Plânlama Teşkilâtınca Öngörülmüş bulunmaktadır. 

1969 yılında; (40) milyon AID fonu ve 1968 bütçesinden ayrılan (30) milyona ilâveten (35) milyon lir 
1968 yılında sağlanamamış olan, teşvik fonları dışındaki dış kaynaklar 1969 yılında da sağlanamamış ve 
ye konan (.35) milyon Tl. lık teşvik fonuna inhisar (itmiştir. 

T. C Turizm Bankasına intikal eden fon miktarları ile yapılan ikrazat aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Fon cinsi Fon miktarı Açılan Kredi Maliye Bakanlığından Kredi olara 
Bankaya intikal eden ödenen 

Tl. Tl. Tl. Tl. 

AID Fonu 40 000 000 40 979 346 34 000 000 34 000 
1968 bütçe fonu 30 000 000 29 730 500 27 589 920 27 084 
1969 bütçe fonu 35 000 000 36 172 897 18 501 728 18 501 

105 000 000 106 882 743 80 091 648 89 586 

T. C. Turizm Bankasının yatırım işlerine gelince; 
d-eçen yıl raporunda inşaatının devam ettiği bildirilen Çeşme Oteli 1969 yılı içinde ikmal edilerek işletm 

iiişatı halen devam etmektedir. Otelin kaba inşaatı bitirilmiş boyası yapılmıştır. Yatak katları mefruşatı 
tavanı, tavan serpme sıvaları, lokanta ve plaj merdiveni, plaj kabinleri, boya işleri, v.b. işler yapılmıştı 

İşletmecilik faaliyetlerine gelince; 
T. C. Turizm Bankası 1969 yılı içinde Akçay tatil köyünü, Dilece Kervan Kilyos otellerini, iSorgun ve 

Çeşme Otelini Emelk inşaatı ve işletmecilik A. Ş. ne, Küçüksıı plajını ise üçüncü bir şahsa kiralamıştır. İşletme 
miştir ; 
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1968 yılındaki genel durum 

işletmeler 

Akçay Tatil Köyü 
Dilsom Oteli 
Kervan Oteli 
Kilyos Oteli 
Küçüksu Plajı 
Sorgun Kampingi 
Yeniköy Oteli 

İşletmeler 

Gelirler Giderler Kâr ve zarar 
Tl. Tl. Tl. 

737 265 996 075 — 258 810 
3 255 176 3 456 574 — 201 398 
746 295 816 764 — 70 469 

2 310 000 2 141 081 + 168 919 
90 000 60 225 + 29 775 
255 702 327 654 — 71 952 
797 450 862 471 — 65 021 

8 191 888 8 660 844 — 468 956 

1969 yılındaki genel durum 
Gelirler Giderler Kâr ve zarar 
Tl. Tl. Tl. 

520 175 1 023 755 ~— 503 580 
3 442 692 3 459 372 — 16 680 
774 861 929 113 — 154 252 

2 678 630 2 178 192 + 500 438 
134 220 42 605 + 91 615 
258 907 332 706 — 73 799 
633 068 736 536 — 103 468 

8 442 553 8 702 279 — 259 726 

Akçay Tatil Köyü 
Dil&on Oteli 
Kervan Oteli 
Kilyos Oteli 
Küçüksu Plajı 
ıSorgun Kampingi 
Yeniköy Moteli 

Banka işletmeleri son üç yılda olumlu bir gelişme takibetmektedir. Yukardaki tablolardan da anlaşılacağı gi 
(468 454 Tl.) iken 1969 yılında bu miktar (259 726 Tl) ya inmiştir. 

Bankanın biri Turist Seyahat A. Ş. diğeri ise; Abant ve Bolu çevresi Turizm A. '§. îolmak üzere iki iştiraki var 
bul Talih Oyunları Limited Şirketine de iştirak etmiştir. 
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1969 yılında turist seyahat A.Ş. nıin kapasitesi ve çalışma alanı genişlemiş, günlük şehir turlarında 250 0 
sı uçak bileti satış hakkı tekrar ialmmış, dış. seyahat acentalariyle işbirliği yüzde elli oranında artış gösterm 
kongreler ışirket tarafından organize edilmiş VÖ nakit çıkışları tamamen şirketin hâsılatından karşılanmışt 
olabileceği tahmin edilmektedir. Kaydedilen bu gelişme ve genişlemeye paralel olarak organizasyonda giriş 
raflarda bir artış olmuşsa da bu artış 'gelirlerden karşılanabilecek durumdadır. 1970 yılında 19 09 yılına o 
hatlar uçak bileti satışlarında % 50 den fazla vu dış acenta emirlerinde % 100 lük bir artış umulmaktad 
tarifeleri gönderilmiş, Mrtalkım acentalarla 1970 de ortak çalışma konusunda prensip karar ına varılmış 
nu getirilmesi düşünülen gruplar işinin gerçekleşmesi için çalışmaya başlanmıştır. Sonuç olarak, 1970 yılın 
rında 19G9 a nazaran % 30 civarında bir artış kaydedileceği, 200 000 Tl. sı kadar safi ;kâr elde edileceği ve p 
lunduğu ifade edilmiştir. 

Ab ant ve Bolu çevresi Turizm A.Ş. kurulduğu 1957 yılından bugüne kadar en iyi neticeyi 19 69 yılında 
83 616,27T1. sı geçmiş yıl zararları dâhil bilançosunu 8 884,90 TL sı zararla kapatmıştır. 1970 yılında 18 N 
bunun haricinde genel tatil, günlerinde açık bulundurulacak 206 ;iş gününde şirket, geçen yıla nisbetle â 
lendirerek ve maliyet hâsılat ilişkisini daha ;iyi| organize ederek 136 519 Tl. sı kâr elde edeceği tahmin edilm 

Yeniköy Sait Haılimpaşa yalısında açılması; tasarlanan Talih Oyunları İşletmesi içdn ilgili firmalar T. O 
mişler ve bankaca yapılan incelemelerden sonra banka menfaatlerine en uygun olan İnwenstmont Opport 
leşme 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade ettirilmiş, firma vecibelerini yerine; geti 
Eylül 1969 'günü çalışmalarına başlamıştır. 1969 yılı kesin kâr ve zarar durumu henüz belli olmamakla bera 
arasında 428 743 - Tl. sı gelir elde etmiştir. Bu sonuç pek parlak olmamakla beraber, kumar işletmesin 
açılmış bulunması göz önüne alındığı takdirde bu sonucu olumlu düşünmek gerekir. Bu gelirden T. C. Turi 
dir. 1970 yılı bütçesine göre Talih Oyunları İşi etim esinin kârı 6 000 000 Tl. sı tahmin edilmiş olup bunda 
1 200 000 TL sı olacağı ifade edilmiştir. 

X — DİLEK VE TEMENNİLEE : 
1. 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun bilhassa turizm kredileri sistemini de tanzim ed 

tir. Kanunun âcil ihtiyaçları karşılıyabilmesi iç in Parlâmentodan mümkün olan süratle geçiri! mesi uygun 
2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, turizm sektörünün de reorganizasy onunu kap 

plân tedbiri olarak da ele alınmıştır. Tasarının h azırlanmasmı mütaakıp en seri şekilde kanunlaş ması turizm 
dan büyük rol oynıyacaktır. Bakanlığın eleman bakımından takviyesi çok zaruridir. 

3. Turizm Bankasının turizım kredilerini dağıtacak tek kredi müessesesi olarak teşkilâtlandırılması 
hem kredi fonlarının artırılması, hem de kredi dağıtımmda Turizm, ve Tanıtma Bakanlığının Türkiye'nin tu 
da.n ağırlığı ve yetkisi olması hususları önemle dikkate alınmalıdır. 
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4. Side'de yaratılacak alan 12 000 yataklık turistik site ile ilgili çalışmalara Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ta 
gerçekleştirilmesinde «Turizm gelişme bölgesi projesi» çerçevesinde olduğa kadar özellikle Side için de Devlet Plânla 
ların etkili ve daimi bir işbirliği sağlanması şarttır. Bu hususun hassasiyetle takibi gerekir. 

5. Tanıtma masrafları yatırım sayılır. Daha fazla imkânlar yaratılması yolları aranmalıdır. 
6. Temizlik, asayiş ve intizam gibi belediye ve valiliklerin yetkilerinde olan hususlar turizm üzerinde doğruda 

ve şehirlerarası trafik;, adedi gittikçe artan otomobilli turistler bakımından ehemmiyet arz etmektedir. İlgililersin b 
birler alması gerekir. 

7. «Kiralık otomobil - Ren ta Car servislerinin yayılması için teşvik tedbirleri alınmalı ve buna ımâni veya güç 
8. Gerek dış ülkelerde turist celbcdebilmek, gerekse yurt içinde rağbet görecek geziler tertipliyebilmek için 

mesi kurulması düşünülmelidir. Bu, özel sektörün de katılacağı bir şirket şeklinde gerçekleşebilir. 
9. Yaz aylarında ilgili Bakanlıklar bilhassa Kapıkule Gümrük kapısında uzun vasıta kuyruklarının belirm 

beklemelerini bertaraf edecek tedbirleri ve uygulama usullerini Önceden tesbit etmelidirler. Bu bölgenin memleke 
de tanzim ve inşası öncelikle ele alınmalı, 'görevlendirilecek elemanlar titizlikle seçilmelidir. 

10. Avrupa ile olduğu kadar Doğu Akdeniz deki bâzı limanlarla da feribot irtibatının kurulması veya artırılm 
lerde ve bâzı dış iltisaklarda Hydrofoil kullanılması pahalı olmıyan ve rağbet görebilecek bir teşebbüstür. Bu kon 
lılır. 

11. Termal turizmde, yapılmakta olan inceleme ve analizlerin yanı sıra gelişmiş bâzı merkezlerin, dış tarizime d 
şehri olarak plânlamaları safhasına geçilmelidir. 

12. Halen turizm gelirimiz, dışarda okuyan öğrencilerimize, iş seyahatlerine çıkanlara ve resmî temsil ziyaretle 
seyahat giderlerimizi karşılıyan ve üstelik dengeyi lehimize de çeviren bir olumlu seviyeye ulaşmıştır. Bu gidişi 
maya dayanır. Bu bakımdan Bakanlık Teşkilât Kanunundaki tıkanıklığı giderecek ve ehil elemanların daha gecikm 
melerini sağlıyacak şekilde hazırlanan ve raporun yurt dışı teşkilât kısmında bahsettiğim tadil tasarısının da acil 
ret vardır. 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi t Lira Lira 

11.000 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

12 000 

12 000 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

12 000 

12.000 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

4 457 709 

16 351 644 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

4 457 709 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

2 381 400 
2 076 308 

1 

8 310 401 

11.440 

12.110 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.250 
12.260 
12.270 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Yurt dışı kuruluşları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Yurt dışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

4 560 300 
1 346 100 

1 
450 000 

1 954 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

12 000 

1 1 

4 458 513 

2 382 204 
2 076 308 

1 

8 063 834 

4 560 300 
1 346 100 

1 
400 000 

1 757 433 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim 

Çocuk zammı 

toplamı 521 180 

12.310 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim 

Çocuk zammı 

toplamı 

22 000 
12.320 Doğum yardımı 3 000 
12.330 ölüm yardımı 6 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 45 000 
12.350 Yakacak zammı 180 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 445 000 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılığı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 900 002 

12.411 Merkez teşkilâtı fazla çalışma ücreti 600 000 
12.412 İller teşkilâtı fazla çalışma ücreti 300 000 
12.430 Konferans ücreti 1 
12.440 Ders ücreti 1 

TAZMİNATLAR 
12.550 Danışma kurulu üyelerine ödenecek tazmi

nat 1 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 4 500 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 4 200 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 239 747 

22 000 
3 000 
6 000 

77 500 
180 

934 500 

196 567 

1 000 002 

600 000 
400 000 

1 
1 

4 500 

4 200 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLAR] 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 657 675) 

27 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 

12.821 
12.828 

12.832 
12.834 

— 1272 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

2 153 651 2 137 426 

47 500 47 500 
285 000 285 000 

51 300 50 000 
2 375 50 000 

98 800 100 000 
213 750 100 000 

2 850 2 850 
19 000 19 000 

3 325 3 325 

142 500 142 500 
950 000 1 000 000 

1 1 
52 250 52 250 
47 500 47 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çe§ieii 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 479 751) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 1273 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

95 000 
52 250 
218 500 
261 250 
95 000 
80 750 
23 750 

47 500 
23 750 
142 500 
9 500 
14 250 

47 500 47 500 

142 500 142 500 
47 500 47 500 

2 956 167 3 137 62 

826 500 840 000 

120 000 
60 000 
200 000 
250 000 
95 000 
85 000 
30 000 

237 500 254 500 

50 000 
30 000 
150 000 
9 500 
15 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GÎDERLERl 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

T A Ş I T İ Ş L E T M E V E O N A R M A G I 
D E R L E R I Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

14000 

14.110 

— 1274 — 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

142 500 
380 000 
28 500 

551 000 580 000 

150 000 
400 000 

30 000 

242 250 242 250 

28 500 28 500 

213 750 213 750 

1 098 917 1 220 874 

4 389 000 

9 500 30 000 

9 500 9 500 

4 750 4 750 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncıı maddesinin gerektirdiği 
giderleri 
EĞÎTÎM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 
15.872 Ulaştırma giderleri 
15.874 Kira bedeli 
15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.879 Diğer alım ve giderleri' 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 

— 1275 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

4 750 4 750 

4 370 000 

5 472 000 

3 381 750 

4 772 000 

4 085 000 
223 250 
61 750 

5 472 000 

3 085 000 
235 000 
61 750 

4 772 000 

5 472 000 

13 594 500 

4 772 000 

13 748 903 

522 500 
617 500 

1 425 000 
2 850 000 

57 000 
13 594 500 

522 500 
617 500 
925 000 

2 650 000 
57 000 

12 785 903 

13 748 903 

13 205 000 

522 500 
617 500 
925 000 

2 650 000 
57 000 

12 785 903 

9 025 000 9 025 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.320 Turizm ve propaganda giderleri 
16.370 îç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplaımı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

3 800 000 3 373 403 
142 500 150 000 
237 500 237 500 

332 500 900 000 

38 000 38 000 

19 000 25 000 

12 000 

16 351 644 1 
2 956 167 
4 389 000 
5 472 000 
13 594 500 1 

42 775 311 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

21.610 

21.640 

21.650 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TURÎZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
1 200 000 lirası Tarım Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğüne orman dışı millî park 
yatırımları ve 1 000 000 lirası Tophane 
binasının tanzim ve restoresi için Millî 
Savunma Bakanlığına ödenir.) 
Termalizm, etüt, plân ve analizleri gider
leri ve termalizm ile ilgili her türlü gider
ler 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, gerek
tiğinde Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sü, iller Bankası Genel Müdürlüğü ve 
İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji 
Enstitüsü Direktörlüğüne ödenir.) 
Termalizm, etüt, plân ve analizleri taşıt 
giderleri 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

6 200 001 7 700 00 

6 200 001 

5 800 000 

7 700 001 

6 600 000 

400 000 1 100 000 

90 00 

23.612 Taşıt alımları 90 000 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 6 200 001 

23.000 MAKlNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 6 200 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.440 265 sayılı Kanunun 31 ner maddesi gere

ğince döner sermayeye ödemeler 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIHALMA-
LAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.110 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

(D. P. T. Müsteşarlığı Turizm Koordinas
yon Kurulu kararı ile harcanır.) 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.470 Turistik önemi Bakanlıkça tesbit edilmiş 
özel idare, belediye ve köylere yardım 

7 320 000 15 000 00 

7 320 000 15 000 000 

100 001 115 00 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL T R A N S F E R L E R 

ÖDÜL, İ K R A M I Y E , M Ü K Â F A T V E 
Y A R D ı M L A R 

35.666 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere
ğince verilecek ödüller 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve 
Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği
ne yardım olmak üzere) 

35.720 Turizm ve tanıtma dernek ve teşekkülle
rine yardım 
(Turizm ve tanıtma dernek ve teşekkül
lerine yardım tertibindeki ödeneğin der
neklere dağıtımı Başbakan ile ilgili bakan 
tarafından müştereken yapılır.) 
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1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Böiüm toplamı Madde Böl 
Liifi l i ra Lira 

100 000 115 000 

3 255 000 
1 

150 000 150 000 

3 105 000 3 360 000 

105 000 105 000 

3 000 000 3 255 000 
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BöLim Madde ödemeğin çeşidi 

1989 ödeneği 
Madde Bölüm topbuıı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YIi.iLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi tcşebbiLKiAm y^;;>.! yıl lav 
borçları 

30.320 Diğer geçen yıllar borçları 

31.000 KURUMLARA KATILMA ] »AYLAR F 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VI'] KATI NALÇA

LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSE ER 1 .ER 

Bölümü toplam i 

36.000 , BORÇ ÖDEMLLLRİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TSANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

300 000 300 00 

300 000 

7 320 000 
100 001 

3 255 000 
300 000 

10 975 002 

3CD 000 

200 OCO 
100 000 

15 000 00 
115 00 

3 510 00 
«300 00 

18 925 00 

http://YIi.iL
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Rapor 

Bütçe Karma Koaniısyonıı (Başkanlığına 

G i 11 i Ş 

T. B, M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Jb^kurhfb?uu tensibi ilerine hımu- ve İskân Bakanlığının 
lığa, bağlı İtler Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve- .Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerinin finansman 
ve Genel. 51ÜldÜr!ükloriu yetkilileri ile temas edil -< k ve kKiO ydı. çalışmaları da gezden geçiri! m ek '.suretiyle 
lri'de genel hatlariyle kısıaca a.rz ve izatı edil'miştir. 

1. B ü L Ü M 

HasmeltferİR ırüit-eliği ve yerine yetinme şekli 

1968 yılında 7.1.16 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İmar ve İslkân Bakanlığının, bütün yurda yaygın v 
ma huiiVk^lerînkle yüklendiği görevler : 

î. Bölge, şeihir, kasalbı ve köylerin lıariLa ve iîunr plânlarının lıazırlannıaısı ve hazırlat d m ası, imar için 
nin sağlanması, bölge plânları için ilgili bakanlı\!a;b). müşterek etütler yapılarak İni etütlere göre gereken 

2, Memleketin bünye ve gerçeklerine uygun bir meşk-m. politikası es as 1 a, r mm teslbiti ile tatbikimin sağ 
'•>. YuHlumuzun şart ve imkânlarına göre en iihvj.mlu ve faydalı yapı malzemeisinin temin ve uklarlkini 

ma ısı ; 
4. iler türlü âfetlerden evvel ve "iunnı gerekli tü'birlerin. alınması ve iskâna dair sair bilcümle işlerin y 
5. Yukarda acdclanan hizmetlerin en iyi şekil1 I e ifası için lüzumlu etüt ve araştırmaların yapılması; 
Konuları nda topl anın alet adı r. 

Bakanlık bu lıizımetleri : 
a) Plânlama ve İmar 
ib) Mesken 
e) Yapı malzemesi ve 
II) Âfet işleri 
Genel Müdürlükleri ile taşradaki İmar Müdürlükleri ve ayrıca; 
e) Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
f) İller Bankası 
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Genci Müdürilülkleri ve bunların iştirakleri eliyle yürütmekte ve, 
Ig) 1164 sayılı Kanunla 10 Mayıs 1969 tarihinlde kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü de İmar ve İskân Bakan 

tadır. 
İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin mahiyeti ve ifa tarzı, özellikle 1970 yılında ele alınacak proje 

olacağı İmkkmllaki tetkik ve temennilerimize geçmeden önce, yıllık bütçelerin tesbitinde göz önünde bulunduraiması 
lara uygun olarak hazırlandığı görülen 1970 malî yılma ait bütçe teklifinin, 1969 malî yılı bütçesindeki ödeneklerle 
nı arz etmek isteriz : 

aa) (A/ l ) tablo'smıu teşkil dden Cari Harca ıalar, toplanı olarak 1969 yılı ödeneklerine nazaran (155 5)19) lira 
ilJb) (A/Tl) talbloîmn'da yer alan Yatırım ITar »amaları, govvn yıl bütçesine nazaran (5 064 000) lira fa.z!asiyle (1 
cc. A/ I I I tablosunda görülen sermaye teşkili ve transfer harcamaları, 1969 tahsislerine nazaran (37 989 600) 

lira olmak üzere; 
Toplam olarak (33 381 139) liralık eksilişle (248 235 901) l ir a olarak tesbit edilmiştir. 
'Geçen yıla nazaran yukarıda açıklanan bölümlerdeki ^artışların, cari harcamalarda, İmar ve İskân Bakanlığının m 

olan hizmetleri, 710 sayılı Kanunla verilen yeni görevler, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yüklediği yeni göre 
yılında 67 vilâyete teşmil edilecek imar müdürlüklerinin kurulması ve teçhizi masrafları dolayısiyle ve 1102 sayılı K 
kadroları karşılığının 'bütçe harcamaları içerisine alınmasından; 

Yatırım harcamalarında, İkinci Beş Yıllık Plânın Bakanlığa tevcih ettiği görevlerin sadece konut sektörüne deği 
ve şehirleşme sorunlarının da çözümlenmesine yönelmesinden ve 'belediyelerin kuracağı yeni ikamet bölgelerinin alt y 
sinin önıgörülmiesinden; 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında ise, kalkınma plânı ilkeleri gereğince dar gelirli ailelerin meskene k 
rılaeak ve satınalmaoak arsalarla, düzensiz nüfus 'birikmelerine ve konut yapımına engel olmak üzere büyük sanayi 
arsa temin olunmasından; 

Meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

I - Hizmet ve görevlerin mahiyeti, dağılımı : 
a) Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü : 
Bakanlık kuruluş kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince bu genel müdürlüğün görevleri, bölge plânları, met 

plânlar şehir ve kasalba imar plânları ile bunların 'gerektirdiği haritaların hazırlanmasını sağlamak; bu hizmetlerin 
araştırmaları yapmak; içmesuyu, kanalizasyon, elektrik ve benzeri kamu hizmetleriyle ilgili projeleri yapmak, yap 
lama yapacaklara gerekli yardımda bulunmak şeklinde kısaca ifade edilebilir. 

Kalkınma plânı ve icra programları, ülkemizin arazi kullanma ve yerleşme düzenini tâyin ve bölgeler arası deng 
amaciyle bölge ve gelişme merkezlerinin tespitini, Ibu merkezlerin etkilediği plânlama bölgelerinin tâyinini ve bölgele 
gulamaya dönük bölge plânlarının yapılmasını, şehirleşmenin desteklenmesini ve ekonomiyi itici bir güç olarak kul 



39 — imar ve İskân Bakanlığı — 1286 — 

Bu çalışmaların bölge plânlama, metropoliten plânlama, çevre düzeni, şehir plânlaması, harita, kamu tesis 
ayrıca, plânlama ve imarla ilgili mevzuat ve belediyelerin imar güçlerinin malî ve teknik yönden desteklenm 
pılmakta olduğu müşahede edilmiştir. 

b) Mesken Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde g'öste rilen görevlerle 775 sayılı Gecekondu Kanunu, kalkınma 

yer alan görevleri yürütmekle yükümlü olan Mesken Genel Müdürlüğünün çalışmaları : 
aa) Kalkınma plânı çerçevesi içimde yurt ihtiyaç ve imkânlarına uygun, bütün yönleriyle tutarlı bir kon 

mak, konut yapım programları ile yatırım programlarını düzenlemek; 
ıbb) Gerek konut politikasının tâyini, gerekse bu politikaya uygun olarak yürütülecek uygulamaların 

maları yapmak ve bunları yaymlamk; 
•cc) Konutu olmıyanları konut sahibi yapmak vo mutedil kiralarla barınmalarını sağlamak üzere uzun v 

veya mülk konutu ve toplu konut uygulamalarını hasırlamak, yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağla 
d'd) Mevcut gecekonduları ıslah etmek, kamu hizmetlerini götürmek, gecekondularla ilgili ıslailı, tasfiy 

sayılı Kanunla teşekkül edecek fonları gaye ve sarf yönünden denetlemek, mahallî idarelerle işbirliği yapara 
dım] arda -bulunm ak; 

ee) Karnu kaynaklı konut kredilerinin ve çeşitli .yardımların tahsis şartlarını tâyin, tanzim ve -murakabe 
iff) Konutun mimari, imşai, statik, tesisat, maliyet, bakım, onarım niteliklerini ve standartlarını tâyin 

denetlemek, konuta ilişkin tip projeleri yapmak, dağıtmak ve tanıtmak. 
gg) Yapı kooperatiflerini amaçlarına yöneltmek, tip statülerinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetimle 
hh) Konut politikasının getirdiği mevzuat çalışmalarını yürütmek ve bu yolda uygulamalarda bulunm 
Konularında toplanmaktadır. 

e) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Kuruluş Kanununun 11 nci maddesi ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık programla 

revi «Her yıl artan yapı yatırımlarına, memleket şart ve imkânları göz önünde bulundurularak, yeterli, k 
ması» şeklinde özetlenebilecek olan Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde pl 

aa) Yurdumuzun yapı malzemesi üretim ve tüketimini, ihtiyacını tesbit ederek mahallî, bö lgesel ve y 
plânlamasını ve programlarını yapmak, ihtiyacın karşılanması tedbirlerini araştırmak, uygulamalarını sağla 

ibb) Mahallî ve bölgesel yapı malzemesi ve hammaddesinin cins, vasıf, rezerv, altyapı ve diğer yönlerd 
bitini yapmak, değerlendirme ve geliştirme tedbirlerini araştırmak, gerçekleşmesini sağlamak; 

cc) Mahallî ve bölgesel yapı malzemesi sanayiinin mahal, çeşit vasıf, sektör, kapasite ve imal usulleri b 
mak, izlemek, koordine etmek, geliştirme ve rasyoneli üretim imkânlarını araştırarak gerçekleşmesini sağlam 

dd) Yapı malzemesi sanayii tesislerinin kurulması ve mevcutların geliştirilmesi için müteşebbisleri teşv 
ni hazırlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak; 
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ce) Yapı malzemesinin cins, vasıf, üretim metodları ve maliyeti bakımından araştırma, test ve deneylerini yapm 
mak ve işletmek; 

ff) Yapı malzemesi standartlarının yapılmasını sağlamak, teknik şartnamelerin hazırlanmasında ve kalite kont 
yürütülmesinde görev ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak; 

gg) Yapı malzemesi cari piyasa fiyatlarını izlemek, peryodik olarak endekslerini yapmak ve yayınlamak. 

d) Âfet işleri Genel Müdürlüğü : 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün, 7269 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve yeni ek mad 

nun ve bu kanunlar gereğince hazırlanarak yürürlüğe konan yönetmelikler hükümlerine göre genel hayata etkili o 
muş veya vukuu muhtemel afetlerle ilgili olarak : 

a a) Âfete anında yetişip afetzedelere yılı içerisinde yardım ederek taleplerinin gelecek yıllara devrodilmemesi; 
bb) Evvelce vukuibulmuş âfetlerden zarar gören ailelerden hak sahibi olmak niteliğini muhafaza edenlerin tale 

zamanda karşılanması; 
cc) Muhtemel âfette mâruz olan yerlerin, öncelik sırasına göre programa alınması; 
dd) Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrayabilecek meskûn yerde önleyici tedbirlerin alınması; 
ee) Konut yapımında felâketzedelerin imkânlarını da seferber etmek suretiyle hem ihtiyacın süratle karşılanması, 

cek tasarrufla daha fazla afetzedeye yardım edilmesi; 
Ayrıca, Hükümet programında da ifade edildiği üzere; 
ff) Afetzedelerden kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çadır, portatif baraka, prefabrike konut, paketlenmi 

deleri ve gerekli teçhizat ve makinalara sahip bölgesel teçhizat merkezleri kurulması; 
gg) Âfet vukuunda emniyet, sağlık, iaşe ve geçici barınak gibi tedbirler manzumesinin yurdun en ücra köşeler 

düzenlenmesi ve bu tedbirin süratle uygulanabilmesi için ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması; 
Yönünden plânlanan çalışmalarına hızla devam ettiği anlaşılmaktadır. 

e) Türküye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü düdüğü : 
1926 yılında 844 sayılı Kanunla kurulan ve 1946 yılında kabul edilen 4947 sayılı Kanunla bugünkü hüviyetini 

tarihinde 783 sayılı Kanunla da sermayesi bir milyar liraya yükseltilmiş olan Türkiye Emlâk Kredi Bankasının : 
aa) Yoksul ve dar gelirli vatandaştan başlı yarak her vatandaşın konut sahibi yapılmasına çalışmak, bunun içi 

karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak; 
bb) Kendisine veya başkalarına ait arsalar üzerine bina yapmak, bu binaları peşin bedelle veya ipotek karşılığı 
cc) Gecekondularla ilgili inşaatın finansmanına katılmak, bakanlıkla müştereken geliştirilen bir yapı tasarrufu 

vatandaşlara kredi tahsis etmek; 
dd) Yapı malzemesini ve dolayısiyle yapıyı ucuzlatmak amaciyle tanzim satışları yapmak, ortaklıklar kurmak 

olanlara ortak olmak; 
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ee) Her türlü banka işlemleriyle uğraşmak, sigorta ortaklıkları kuranak, kurulmuş olanlara ortak olm 
Hususları, bankanın çalışmalarının esasını teşkil etmektedir. 

i ) iller Bankası Genel Müdürlüğü : 
Belediyelerin kamu hizmetleri için ihtiyaç duyacakları kredileri sağlamak amaciyle 1953 yılında (15) m 

diyeler Bankasının sermayesi 1944 yılında (30) milyon liraya çıkarılmış, sonradan çoğalan şehir ve toplum 
lamak, köy ve özel idarelerle beraber bütün mahallî idareleri kapsıyacak şekilde çalışma konuları genişlet 
yılı Kanunla sermayesi (100) milyon liraya yükseltilmek suretiyle yerini İller Bankası almış bulunmaktad 

Evvelce İçişleri Bakanlığı ile olan kanuni irtibatı 7116 sayılı Kuruluş Kanunu ile İmar ve İskân Ba 
kasının, her yıl biraz daha artan kalkınma ve imar hareketlerini izlemek, ortaklarına daha geniş öleüdo kre 
dımları da sağlamak amaciyle sermayesi sırasiyle 1949 yılında (200) milyon, 1954 yılında (300) milyon lir 
raya çıkarılmıştır. Banka bu sermayesinin % 40 mı belediyelerden, % 40 mı özel idarelerden ve % 20 
28 . 5 . 1965 gün ve !18 sayılı Kanunla özel idareler, belediyeler ve köylerin banka sermayesine katılm 
maksızın tediyeye devam etmeleri sağlanarak 196 8 yılında bankanın sermayesi (1) milyar (200) milyon lir 

İller Bankası Genel Müdürlüğünün bu imkânlarla : 
aa) Ortak idarelerin harita, imar plânı, proje, yapı ve turizm içmesuyu, elektrik gibi yapılacak kamu 

krediyi temin etmek suretiyle; veya; 
bb) İhtiyaç duyulan krediyi temin etmekle 'beraber banka 'bünyesinde teknik el eın an kırdan da faydal 

projelerini yaptığı veya yaptırdığı, tesislerin inşa ve ikmalini bizzat sağladığı; 
Bankanın 'bu işlerin tedviri için merkez teşkilâtından ayrı 'olarak: Isıtanbul, Bursa, İzmir, Antalya, An 

zığ, Trabzon, Erzurum, Van, Kayseri, Konya ve Eskişehir illerinde kurmuş olduğu Bölge Teknik Kontrol 
ve mukavele hükümlerine göre yapılmasını kontrol etmekte ve aynı zamanda faaliyette 'bulun.dukları 'bö 
•müşküllerini halletmek üzere yardımlarda ve Ibu khnularda gereken etütleri yapmakta olduğu; 
cc) Kuruluş gayesini haleldar etmiyeeelk. «'eklide diğer hep türlü 'bankacılık işlerini ve iştiraki bulunan 
deruhte ederek bütün ortaklarının sigorta işlemlerini yaptığı; 

anlaşılmaktadır. 

g) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : 
Kamu tüzel 'kişiliğini haiz, döner sermayeli ve imar ve İskân Bakanlığına 'bağılı olarak 15 . 5 . 1969 gü 

Arsa Ofisi Grenel Müdürlüğünün : 
a)» Arsaların konut maliyetlerini artırıcı etkilerinin azaltılması ve spekülâsyonun önlenmesi amacı ile 

lar üzerinde kamu kontrolü sağlamak, sanayi sitelerinin kurulmasını, şehirleşmenin bir düzen içinde olmas 
kişiliğini haiz 'kuruluşlar ihtiyaçlarını karşılamak için elindeki arsa stokunu artırmak; 
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b> Arsa tanzim alış ve satışları yapmak, konut sanayi- ve turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet ve tesisleri 
yolu ve benzeri şekilde arazi ve arsa sağlamak, sağladığı bu arazi ve arsaları Bakanlıkça tesbit edilecek esaslara g 
veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek: ihtiyaç sahiplerine satmak, kiralamak 
kı tesis etmek; 

•e), Konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek isltiy 
kuruiuuşları ve özel hu'kuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak 

d) Ü164 sayılı Kanunun uygulanmasında, Ba^anlıuın muvı/a^aıi da nesinde belediyelere ortaklık kurmak* 
konuları esas iştigal sahasını teşkil etmektedir. 

2. Mevzuat çalışmaları : 
İmar ve iskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının özel kanunlariyle tâyin edilen görevlerin uygulanması safhal 

gerçeklere en uygun şekilde ifasını düzenlemek üzere yapılan mevzuat çalışmaları özellikle şunlardır : 
a) Bakanlığın kanuni görevleri arasında bulunan ve Hükümet programında da yer alan konutla ilgili hedefle 

susunda lüzumlu tedbirleri hükme bağlamak, gerekli yetlci ve kuruluşları getirmek, lüzumlu finansman imkânlarına ka 
rından hazırlanan Arsa Ofisi Kanunu 10 . 5 . 1969 tarihinde kanunlaşmıştır. 

Bu kanuna göre kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile uygulama işlerine ait yönetmeli 
ladığı öğrenilmi'tir. 

b) imar ve iskân Bakanlığı teşkilâtında bâzı değişiklik ve ilâveler yapılmasına mütedair .1.102 sayılı Kanun 
zırlanarak yönetim ve denetim bakımlarından İmar ve İskân Bakanlığına da bâzı yetkiler veren Kooperatifler K 

e) Kadük olan konut kanunu ile 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikleri istihdaf eden kanun tasarıl 
malarının yapıldığı anlaşılmıştır. 

d) 7269 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırlanmış bulunan «7269 sayılı Kanunla teşkil olunan fon 
yönetmelik» in 1051 sayılı Kanunla değiştirilen yeni esaslara göre tadili çalışmaları son safhaya gelmiş bulunmakta 

e) 1164 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile hazırlanması öngörülen ve kuruluş, görev ve yetk'ler ile alım, satım 
maya müteallik hükümleri ihtiva eden yönetmeliğin tamamlanarak tetkik için Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başk 
mıştır. 

3. Eğitim ve teknik yardıma ilişkin çalışmalar: 
Belediyelerin fen ve imar konusuna giren hizmetlerinde çalışan teknik elemanların bilgilerini artırmak ve bu 

amaeiyle 1'9'61 yılından beri Bakanlıkça Ankara'da devam 'ettirilmekte olan 9 - 10 ay süreli (Harita ve İmar Plânı 
rılacak belediye fen elemanlarını yetiştirme ve geliştirme) kurslarına Kasını 1969 ayı içinde yeniden başlanmıştır 

İstanbul Üniversitesi işletme fakültesine de, 1,5 yıldan beri yürütülen ve idarede reformu ve yeniden düzenlem 
gili iolarak, eleman gönderildiği öğrenilmiştir. 
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Ayrıca, 
Çalıştıkları birimi erdeki pozisyonlarının niteliği icabı ya'bancı dil bilmeleri gereken veya dış teknik 

demik eğitim için gönderilmeleri plânlanan elemanların Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlı dil okulu, veya 
yabancı dil kurslarına gönderildiği, kurulan Bakanlık Eğitim Merkezinde üç batı dili üzerinden 'başla 
larını n plânlandığı, 

Teknik yardım ve kültür anlaşmaları eerıçcvesinde uluslararası 'kuruluşlarca düzenlenen kurs ve se 
amaciyle eleman/gönderildiği; keza Bakanlığın üyesi bulunduğu çeşitli uluslararası kurum ve dcrnekle 
kından ilişkili muhtelif kongre, konferans, seminer. simp-ozyum ve benzeri toplantılara iştirak olunduğ 

11u arada, Bakanlığın yeni kurduğu 'birimlerde üncü çalışmalar yapan ülkelerin tecrübe ve ^bilgiler 
yardımından sağlanan 2 uzmanın -memleketimize getirildiği, malî yıl sonuna kadar da.. İngiliz teknik, 
ha getirileceği; dış teknik yardımlar çerçevesinde olmak üz(ere Alman teknik yardımından; Kasım. 19 
tarında malzeme yardımı sağlandığı; 

öğrenilmiştir. 

II - .BÖLÜM 

Hizmetin geliştirilir osi ve yatırımlar 

Bakanlık Kuruluş Kanununda yov akn hizmet bölümleri ile yıllık programların ışığı altında., Bakanlı 
metler ve yatırımların, durumuna topluca bir göz atarak bu husustaki görüşlerimizin kısaca açıklanması 

1. Plânlama ve îmar Genel "Müdürlüğü : 
1969 Malî yılı Bakanlık Bütçesinde bu genel müdürlük hizmetleri için verilen ödenekler ile yapılan 
21.611 nci Maddesinde verilen (595 000) lira ile İzmir ve Elâzığ motııopoliten alan nâzım plân çalışma 
21.021 nci Maddesinde verilen (3 600 000) lira ile Ankara, İstanbul ve İzmir metropoliten alan nâz 

ölçekli revizyon ve, 1/bOÜ ölçekli haritaların, (Bu haritaların yaptırılması için ödenek, Harita ve Tapu v 
ne aktarılmıştır.) 

21..622 nci maddesinde verilen (1 100 000) l iramı İstanbul, Ankara ve İzmir nâzım plânlarının yaptırı 
21.711 nci maddesinde etüt ve proje; giderleri olarak verilen (700 000) liranın Bakanlar Kurulu kar 

kalan (400 000) lirasiyle organize, sanayi bölgeleri yatırını öncesi çalışmaları; 

23.011 nci maddesinde verilen (400 000) lira ile, gelişmekte olan şehir ve kasabaların 1/25000 YC 1/50 
işler için kıymetlendirme aletlerinin ithali; 

için harcandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
22.611 ve 32.100 neü maddelerinde verilen ceman (22 000 000) liralık ödenekten, Bakanlar Kurulu 

geri kalan (19 800 000) lira ile 46 ildeki 155 aded imar uygulamaları yapılarak % 90 oranında bir gerçekl 



39 — imar ve iskân Bakanlığı — 1291 — 

Bu uygulamalar cümlesinden olarak; 
a) Ankara'da Hacıbayram camii ve Ogüst Mabedi, Bursa'da Yıldırım Külliyesi, Urfa'da Ayn-Zeliha camii, Si 

li,:" ya rastlayan yerler, Manisa'da Saruhanbey türbesi, İstanbul'da Sultan Ahmet camii etrafının kamulaştırılması işl 
Bursa'da Muradiye Külliyesi, Edirne'de Selimiye Camii, Kütahya'da Ulu Camii ve Dönerler Camii civarının tanzim 
için (8 421 000) lira harcanmıştır. Bundan başka; 
b) Çeşitli il ve ilçelerdeki 29 aded cami, medrese ve kervansaray gibi turistik eserler etrafının açılarak tanzimi i 
Çeşitli il ve ilçelerdeki 12 aded meydan, yeşil saha, park ve otopark yerinin kamulaştırılması için (2 607 000) 
114 il, ilçe ve kasaba imar plânında yola rastlayan yerlerin kamulaştırılması için de (9 033 000) lira, 
sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Yukarıda özetlenen yatırım hizmetleri dışında bir taraftan büyük şehirlerden başlanarak ele alınan belediye im 

icaplarına uygun hale getirilmesi, uygulamada rastlaman aksaklıkların giderilmesi, plân ve mevzaata bağlı olarak 
istiyen vatandaşlara mümkün olan kolaylıkların gösterilmesi, nizamlara aykırı davranışların önlenmesi, çalışma 
hizmetlerinin eğitici ve öğretici bir sistem içinde ele alınması konularında çalışılırken öte yandan da 7116 sayılı B 
ve Kalkınma Plânlarında öngörülen çalışmalara hızla devam olunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmalar çeşitli yönleriyle aşağıda kısaca arz edilmiştir: 
1. Bölge PlânUama ©alışmaları : 

a) Bölge Plânlama projeleri : 
Türkiyenin tümünde 8 bölge halinde ele alınmış olup bunlar, 

1. Marmara 
2. Zonguldak 
3. Çukurova 
4. Antalya 
5. Orta - Anadolu 
6. Doğu ve Güney Doğu - Anadolu 
7. Ege 
8. Doğu Karadeniz 

'Bölgeleridir. 
15 alt bölgeye ayrılan bu bölgeler 67 ili kapsamaktadır. 
8 bölgeyi kapsıyan çalınmalar belli bir seviyede ve birbiriyle mukayeseye imkân verecek şekilde tamamlanmış bu 

b) Belgesel gelişme merkezleri : 
Sınırlı malî kaynaklarla yuridun her yerleşme noktasını aynı anda geliştirmek imkânı olmadığı için, gelişme potan 

taları «Bölgesel Gelişme Merikezi» seçilerek buralara biıibirini fclestekliyen yatırımların yöneltilmesi suretiyle gelişme 
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ni geliştirmelerini sağlamak amaciyle yapılan çalışmaların son safhaya pekliği ve bu merkezlerin geleeck 
makta olduğu müşahede edilmiştir. 

e) Şehirsel kakiemelenme : 
Yerleşme noktaları arasındaki kademelenmenin tanımlanarak yerleşmelerin büyüklük ve fonksiyonlar 

gi yerleşme merkezlimine yapılması gerektiğini, dolayısiyle yatırımların fizikî uygulama kararla rınlua, k 
teslbiti amaeım güden bu çalışmanın ilk safhasını m tamamlandığı öğrenilmiştir. 

•d) Organize .sanayi bölgeleri : 
Şehir terin .gel i sinesinde önemli bir araç olan organize sanayi b-öl geleıiy] e ilgili olarak Türkiye ö'lçüsıin 

ganize sanayi bölge'!eri kurulmasına karar verilen Elâzığ ve Samsun şehirlerinde sanayi potansiyoHoriıdn 
recek şekilde yor* seçimlerinin yapıldığı ve Gene! lli^düriüğiuı sorumluluğunda bulunan, projelendirme iş 

2. Metropoliten plânlama çalışmaları : 
İstanbul, Ankara, ve İzimi r şehirleri için yapı'an metropoliten plânlama çalışmalarımdan. İstan i m I u/n 

mış olduğu; 1/10 000 ve 1/5 000 ölçeğindeki çalışmaların geliştirildiği; İzmir için 1/25 000 ölçekli pl 
1/25 000 ölçekli plân ile İdi âzı ğ ve Saırnsun. için metropoliten alan çalışmalarının geliştirilmekte okluğu ö 

S. Çevre düzeni plâ/nlama -çalışmaları ; 
Turisti1]', taıifhi ve tabiî değerler yönünden ön-'mı arz eden yerleşmeler' için düzenlemen çevıe ''düzeni, 

nan. 20 yerleş'menin de plânlannın nihai safhada okluğu anlaşılmıştır. 

4. Şeüiir1 plânlama çalışmaları : 
'Şehirlerin şehirleşmesinde önemli bir araç olan imar plânlarının İkinci Beş Yıllık Plândaki şehirleşm 

eak şekilde ve belediyelerin malî ver teknik güe/ibm uygun bir anlayışla yapılmasına ilişkin, çalışmaların 
ıtetmeliğin Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği •öğrenilmiştir. 

1969 yılı nida 84 yeni imar plânının tetki'k ve t addık odilkliği, çeşitli belddiyeler tarafından meveiıt imar 
il eğiş i klikten 2 1.1 IS 4 adedinin onandığı anlaşılmaktadır. 

'5. H?;rİ'",a salkımaları : 
İmar Kanunu, hvfküm!erine göre belediyelerine:1 doğrudan doğruya veya İller Bankası aracılığı ile yapı 

kil eden halihazır haritalarının yerinde ve büroda kontrol ve onanma işlemlerinin programa uygun olarak 
hede edilmiştir. 

C Kamu tesisleri çalışmaları : 
'Belediyelere harita, imar plânı, içmesuyu, elektrik ve kanalizasyon projeleri ile içjmesuyu, elektrik ve. 

mek üzere İller Bankası nezdiride tesis edilen fondan yönetmelik gereğince (163 474 568) liranın tahsis o 
Ayrıca, 'köy kalkınma payı olarak İller Bankasının 1968 yılı kârından ayrılan paradan (7 013 479) 

bunldan başka, 1969 yılı içimde eıslki yıllar paylarınldan (3 702 644) liralık tahsisin yapıldığı, 
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Öte yandan, kamu tesisleri yapımında ucuzluk fağkyaeak altyapı tesis ve hizmet normlarının tesJbiti ile ilgili bi 
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Î I - Mesken Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlük için 1969 malî yılı Bütçesinin : 
21.621 -maddesiyle, harita abın işleri içki Harüa, (leuel Müdürlüğü bütçesine aktarılmak üzere f~-99 '000) lira; 
22.780 maddesiyle yapı, tesis ve büyük onarım giderleri olarak (95 804 000) lira; (Bu ödenek bütçede (117 47 

rulu Karariyle (21 672 000) lirası bloke Gidilmiştir.) 
32.100 maddesiyle kamulaştırma ve satmalmalar için (31. 500 000) lira; (Bu ödenek bütçede (35 000 000) li 

rariyle (3 500 000) lirası bloke edilmiştir.) 
775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (b) fıkîıiTH\a göre çıkarılan kararname ile : 
T. Emlâk Kredi Bankasından 39 000 000 lira, 
T. C. Emekli Sandığından 50 000 000 lira, 

Olmak üzere toplam olarak (207 804 000) İbabk gelir sağlanmış olup buna ilâve olarak Bakanlığın 1968 yılın 
4 lü Konut Edinime Sistemd için T. Emlâk Kredi Bankasından toplam olarak (104 085 000) lir-ab'k bir katkı sağla 
maların buna, göre yürütüldüğü, böylece, (311 SS9 200) liralık uygulama seviyesine ulaşılarak fizikî yatırım yön 
çekleşme sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarda belirtilen gelirlerle yapılan çalınma1 ar şöylece özetlenebilir : 

a) Konut yapım işleri : 
4 lü Konut Edinme Sistemi ile ilgili olarak : 
Bu uygulnımıamn birinci şekli olan tasarrufla er yapımı tipinde. 1968 yılında 9 ilimizde inşadına badanan 3 .1 

1969 yılında yeniden 52 ilimizde yapılması programlanan 4 996 ünitenin inşasına başlanmış ve bu işler için toplam 
canmıştır. 

Sistemin ikinci şekli olan (10 O0O) ncr liralık kredi dağıtımı yönünden Ankara, İstanbul, (İndantep, Kütalhya 
İkonut ve konut kredisi için (10 208 975) liralık bir harcama yapılmış, buna ilâve olarak T.C, Emekli Sandığı üy 
lere de 7 ilde 1 016 ünite karşılığı (24 400 000) lira tahsis edilmiştir. 

'Sistemin üçüncü şekli olan, (5 000) er liralık kredilerden 26 ilimizde 5 532 ünitelik konut kredisi dağıtılmasını 
nuna kadar tahsis ve dağıtım işlemlerinin sonuçlanacağı; 

Sistemin dördüncü sekli olan kooperatif 1 er*3 ve şahıslara arsa verilmesi konusunda 12 ilimizdeki çeşitli önleme b 
sahipleri tevhit edilerdk tahsis belgelerinin dağıtıldığı; Ayrıca, 

Uygulanmasına önceki yıllarda başlanan halk konutları uygulamalarının inşaatı tamamlanarnıyan ve 1969 yılm 
(10 283 398) lira harcandığı; 

öğrenilmiştir. 
Bu suretle 19#9 yılında 4 M konut sistemleTİy1 e 29 841 vatandaşa konut yapma imkânı sağlanmış bulunımaktadır 
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(b) Islah bölgelerinde yapılan işler : 
Islah bölgelerinde hııkukileşiirıme çuhşüuıia rı yapılmış ve bu çalışmalar ile ilgili olarak İstanbul'd 

10 640 tapu dağıtılmıştır. Ankara ve İzmir'de 10 000 ner tapunun dağıtım işlem ve çalışmaları d 
gelerine alt yapı hizmetlerinden elektrik ve ;,u götürülmesi, anayollarının yapılması esas alır arak kan 
cağı öğrenilmiştir. 

c) Islah ve imar plânı çalışmaları : 
(8) aded ıslah bölgesi, (54) aded önleme bölgesi, (2) aded ıslah - önleme bölgesi plânları üz erinde çlı 

id) Harita alımı dalaşmaları : 
(15) aded gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin harita alımı çalışmalarımı başlanarak (5) ad 

rinde çalışılmaktadır. 

e) Islah ve önleme bölgeleri (kaımu (tesisleri ypımı : 
Islah bölgelerinde 300 killdnıetre yol yapılarak 40 800 eve elektrik, 31 70O eve su ve 5 000 eve k 
Önleme bölgelerinde yeniden önleme bölgesi tesisi ve mevcut bölgelerin genişletilmesi için (56 

ödendiği öğrenilmiştir. Islah ve önleme bölgeleri kamu teslisleri yapımı için toplam olarak (45 089 

f ) Yatırımlar : 
1969 yılındaki yatırım ve uygulama çalışmalarında özetle : 
İstanbul'un Kâğıthane, Gaziosmanpaşa, Fikir tepe, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Alibey köyü, Küç 

Sinck'litepe, Gülsuyu, Osmaniye, Küçülkköy, Okmeydanı, Kartal önleme bölgelerini içine alan çok geniş 
nal ve elektrik yapımı çalışmaları, teknik yardım ve kamulaştırmalar için (38 266 519) lira; 

Ankara'da merkez ıslah bölgelerinde ve Aktepe, Sincan, Çankaya, Yıldıztepe önleme bölgelerinde 
harita, teknik yardım ve kamulaştırmalar için (36 482 587) lira; 

İzmir'de merkez Buca, Bornova, Altındağ, Yeşilyurt ıslah; Cumhuriyet mahallesi, Üçkuyular, Buc 
elektrik su gibi kamu tesisleri ile teknik yardım, kamulaştırma gibi çeşitli işler için (6 925 677) l 

4 lü sistem uygulamalarında ise : 
İstanbul'da 800, Ankara'da 1920, İzmir'de 3 20 ünitelik tasarrufla ev yapımı, yine İstanbul'da 2 069 

520 ünitelik kredi uygulaması yapılmış bunlar için (59 578 000) lira harcanmış; (5 000) liralık 
tarı olan (4 000 000) lira ayrıca tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 

59 ilimizi kapsıyan elektrik, su, yol, kanal gibi kamu tesisi yapımı çalışmaları ile 2 64 6 ünite 
gulaması yapılarak bunlar için cem'an (66 5 52 217) lira harcanmış, yine (5 000) liralık krediden 
(23 660 000) liranın tahsisi yapılmıştır. 
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III - Yapı Malzemesi 'Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğün hizmetleri için bütçenin : 
21.711 maddesiyle etüt ve proje giderlerimle, Türk Standartlar Enstitüsüne standard yaptırılması karşılığı 

çalışmalarının gerektirdiği malzeme ve deney düzeninin hazırlanması, âlet ve cihaz alımı ile buna benzer gid 
olarak ceman (605 000) lira; 

22.711 maddesi ile yapı tesis ve büyük ona rım giderleri olarak (1 800' 000) lira; 
23.711 maddesi ile makina ve teçhizat alımla rı giderlerinde. (820 000) lira; 
23.712 maddesi ile taşıt alımları giderlerinde (370 000) lira; 
Ödenek tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Bu ödeneklerden yapılan harcamalarla, ilgili bölümlerde bugün için % 28 - 62 oranında b ir gerçekleşmey 

malî yıl sonuna kadar % 10O ze ulaşacağının tahmin edildiği öğrenilmiştir. 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün 19'69 malî yılı içinde yaptığı çalışmalar özetle şöyledir : 

1. Plânlama çalışmaları : 
Kireç, çimento, tuğla - kiremit, kereste, yapı demiri, cam, asbestli çimento gibi anayapı malzemesinin yurt 

üzerinde çalışılmıştır. Bu meyanda, bölge plânlama çalışmalarına paralel olarak ilk plânda (24) ilin model 
yapıldığı öğrenilmiştir. 

Kalkınma Plânı 1969 yılı programı ile teşviki öngörülen tuğla - kiremit tesisleri konusunda İstanbul, A 
Çanakkale, Uşak, Burdur, Erzincan, Kars, Tokat illerindeki teşebbüsler için ekonomik ve malî etiıt çalışmaları y 
çalışmalar tamamlanmıştır. 

Söndürülmüş - Torbalanmış toz kireç, konusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Malatya, Elâzığ, Muğla'daki te 
Kireç - Kumtaşı tesisleri konusunda da İstanbul, Ankara, Konya illerindeki teşebbüsler için; 
Aynı mahiyette çalışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. 

2. Sanayi çalışmaları : 
Yapı malzemesi hammadde araştırma ve tesbit çalışmaları olarak : 

Elâzığ, Malatya, Adıyaman, Maraş, Nevşehir, Burdur, Urıa, İsparta, Kocaeli, Hatay illerinde geliştirilmi 
ayrıca, tuğla - kiremit tesisleriyle ilgili olarak Çanakkale, Uşak, ve Tokat'ta söndürülmüş - torbalanmış to 
hammadde araştırmaları yapılmıştır, 

Sanayi envarteri çalışmalarının, yeni bilgiler ve tesbitlerle sürekli olarak geliştirildiği anlaşılmaktadır. 
Yapı malzemesi sanayii için yatırım teknik önçalışmaları olarak tuğla - kiremit tesisleri konusunda Gaziante 

rülmüş - torbalanmış toz kireç tesisleri konusunda Gaziantep, Muğla ve Ankara illerindeki teşebnüsleT için; 
sunda da Ankara'da kurulması öngörülen bir tesis için teknik önproje çalışmalarının yapd makta olduğu anl 
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3. Maliyet çalışmaJları : 
Yurdun yapı malzemesi piyasa fi> uu.r.:.m izlenmesi konusunda, her ay yurt çapında toplanan ya 

ğerlendirilmesine devam olunduğu anlaşılmaktadır. 
Yapı malzemesinin maliyetini ueu.zk.dnia VJ rasyonel kullanılmasını »sağlama çalışmaları olarak kavak 

larını artırma ve doğru kullanılmasını sağlama araştırması ile kapı madenî aksamını basitleştirme su 
ları yapıldığı, ayrıca, cam ölçülerinin tipleştirilmesi konusundaki çalışmaların Bakanlık inşaatında 
yıcı sonuçlar alındığı öğrenilmiştir. 

4. Araştırma ve geliştirme çalışmaları : 
Bu konuda : 
Hammadde analizleri ve numune imalât çalışmaları olarak gerek hammadde araştırmalarında alman nu 

lerle ilgili olarak alınan hammaddelerin analiz ve numune imalâtlarmm yapıldığı, 
•Teknolojik araştırana çalışmaları olarak, yapı maliyetini düşünme, geliştirme, rasyonel uygulamıa, yeni 

nin değerlendirilmesi konularında kavak ahşabının yapıda kullanma imkânlarının geliştirilmesi, ahşap 
şekilde korunmasını sağiıyacak şekilde araştırılması, ahşap doğrama kahnlıklıarının azaltılması, alçın 
araştırılması üzerimde çalışıldığı; 

Standardizasyon konusunda ise, yapı ve yapı malzemesi standartlarının çıkarılmasını temi nen Türk 
dın öncelik sırasının tesbit olunduğu; 

Durum tesbiti çalışmaları olarak Türkiye'de imal edilen malzemenin var ise Türk, yok ise yabancı sta 
konusunda fabrika tuğlalarının, kiremitlerinin, tecrit işlerinde kullanılan plâstik ince levhaların, ısı ve ses 
nin. ısı değerlerinin bulunması bakımından ahşap pencerelerin teknik değerlendirme çalışmalarının yapıld 

Anlaşılmaktadır. 

IV. — Âfet işleri Genel Müdürlüğü : 
Âfet İşleri Genel Müdrülüğü 1969 malî yılı Bütçesinin : 
22.770 nci maddesiyle, 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankası 

tahsis edimiş bulunmaktadır. 
Geçen yıldan devreden (14 500 000) lira ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca tahsilattan sağlanaclağı 

den sağlaaııcağı tahmin edilen (15 000 000) lira ile malî imkân filhakika (86 228 000) ikaya ulaşmıştır. 
Ancak, 1969 yılının âfetler yönünden çok yüklü bir seyir takibetmesi ile ıcok sayıda afetzede1 ye hizmet 

mlaiî portesi (252 755 000) lira olarak hesaplanmış ise de 7269 sayılı Kanunun 35 nci maddesi âfetler fon 
Bütçe Kanunu ile verilen miktarın üç katını geçemıiyeceği hükmünü ihtiva ettiğinden sadece (164 184 000) 
olarak bu Genel Müdürlük mialî gücünün (250; 412 000) liraya ulaştığı müşahede edilmiştir. 

http://ueu.zk.dnia
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Yukarıda belirtilen imkânlarla yapılan hizmetler özetle şöyledir : 
1. 1969 yılında vukubulan büyük âfetlerle ilgili çalışmalar : 
1969 yılının ilk aylarında yurdumuzun çeşitli bölgelerinde su baskınları ve deprem âfetleri meydana gelmiştir. 

siyle yapılan hizmetler olarak : 
aa) İçel ve Adana illerinde Aralık 1968 ve Ocak .1969 aylarında vukua gelen su baskınları dolayısıiyle İçel ilinde 

evin de çeşitli derecelerde hasara uğraması; Adama ilimde ise 897 evlin yıkılarak 978 evin çeşitli şekilde hasara u 
emrine ceman (360 000) liralık âcil yardım ödeneği gönderilmek ve bir kısmı Kızılaydan olmak üzere 3 385 çadır 
delerin yardımına koşuldüğu, layrıca, bu vatandaşların banka ve vergi borçlarının tecili ve yeni kredilerin açılma 

Âcil yardım ve geçici iskânla ilgili bu çalışmaların yanısıra muhtelif inşaat amirlikleri kurularak inşaata başl 
1 . 11 . 1969 tarihi itibariyle bu bölgelerde 1 167 si prefabrike, 489 u da evini yapana yardım E.Y.Y. meto 

devam olunduğu öğrenilmiştir. Bundan başka, evleri çeşitli derecelerde hasara uğrayan 2 487 aileye (1 000 - 3 
rım yardımları yapılmış bulunmaktadır. 

Yapılan harcama toplamı (48 997 000) lirayı bulmuş olup yıl sonuna kadar bu rakamın (57 697 000) liraya ulaş 
yısının da 2 479 a çıkarılması hususlarının planlandığı anlaşılmaktadır. 

bb.) 15 Ocak 1969 da vukua gelen Antalya - Kaş - Kalkan depreminde 144 evin yıkılması,, 326 evin de çeşitli 
dolayısıiyle Kalkan bucağında (106) aded prefabrike konutun kamu tesisleriyle birlikte ikmal olunarak afetzede 
nut inşaatıma E. Y. Y. metodu ile devanı edildiği, bu âfet için bugüne kadar yapılan harcamanın (2 900 000) l 
(500 000) liranın daha harcanacağı öğrenilmiştir. 

cc.) Mart ve Nisan 1969 aylarında Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Aydın ve İzmir illerinde vukua gelen dep 
yıkılmış, 12 790 ev çeşitli derecelerde hasar görmüştür. 

Âfetin vukuundan hemen sonra (460 000) liralık âcil yardım ile 10 463 çadır ve çeşitli gıda maddeleri gönder 
Daimî iskânın en kısa 'zamanda gerçekleşmesi için bu bölged,e inşaat faaliyetine geçildiği, 1 . 1 1 . 1969 tarihine 

E. Y. Y. metodu ile konut ve kamu binaları ikmal edilmiş, 12 790 aileye onarım yardımı yapılmış olduğu, 348 pre 
konutu inşaatına devam edildiği, yapılan harcama toplamının (58 '684 000) lira olup yıl sonuna kadar daha (18 216 
ramlandığı öğrenilmiştir. 

2. 1969 yılında vukubulan diğer âfetlerle ilgili çalışmalar : 
1969 yılının ilk aylarında yukarda belirtilen iller dışında Hatay, Muğla, Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin 

İsparta, Konya ve Kars illerinde büyük çapta hasara sebebolan su baskınları olmuştur. Bu yüzd en cem'an 3 843 ko 
hasar görmüştür. Bu âfetlerden doğan talebin (5 6 000 000) lira civarında bir ödeneğe lüzum gösterdiği, 1969 yılı 
Kararı ile sağlanan (464.184.000) liralık ödenekten yakanda açıklanan illerdeki afetzedeler için 1 . 11 . 1969 
ra inşaat ödeneğinin gönderildiği, yıl sonuna kadar daha (10.600:000) lira gönderileceği anlaşılmıştır. 
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3. 1968 Yılından devreden işler : 
aa) Eski yıllar büyük Âfetlerinden devreden işler : 
Daha önceki yıllarda vuku bulan Doğu depremi, Pülümür depremi, Sakarya depremi, Bartın - Amasra 

İğdır - Aralık su baskını gibi âfetlerden devreden işler için (13.131.000') lira harcanmış olup yıl sonuna ka 
ulaşacağı öğrenilmiştir. 

bb) Normal işler : 
1969 yılı programında ele alman 591 yerde 22 031 talepli; ilgili işler için toplam olarak (o0.393.000) 

mamen karşılanması öngörülmüştü. 1 . 11 . 1969 tarihi itibariyle (58.958.000) lira harcanarak 2 896 talebin 
linde bulunduğu, yıl sonuna kadar ayrılan paranın (tamamının sarf edileceği anlaşılmaktadır. 

4. — Diğer işler : 
aa) Prefabrike konut yapımı ile ilgili çalışmalar : 
1966 Doğu depreminden sonr'a ortaya çıkan âcil konut ihtiyacı, prefabrike konut elemanlarından faydal 

araştırmalara başlanmıştır. Bu araştırmalar sonunda 1968 yılında, 'araştırmalara devam niteliğindi' olmak üze 
imaline geçildiği, 1968 yılında imalâta deva<m olunarak 1 900 konutun felâketzedelere tahsis olunduğu öğ 

Bu arada imalâtın doğrudan doğruya Bakanlık imkânlariyle gerçekleştirilmesi için bir fabrika inşaatın 
m akmalar Almanya'ya sipariş edilmiş bulunmaktadır. 

1969 yılı prefabrike konut çalışmalarının, 3 000 ahşap ve 2 500 hafif beton olmak üzere 5 500 konut im 
3 564 prefabrike konutun çeşitli âfet bölgelerine sevk edilmiş olduğu, ayrıca 800 prefabrike konuta ait elem 
ği anlaşılmıştır. 

Âfetlerden doğan âcil konut ihtiyacının karşılanmasında prefabrikasyonun sağladığı kolaylık v*e sürat Bi 
edilereik bu Teşkilâta bağlı Dünya Gıda Programı (FAO) ile Hükümetimiz arasında imzalanan 338 nolu p 
'•% 15 inin satılarak teşkil olunacak fona Türk Hükümetinin de aynı nisbette katılması suretiyle prefabrike 
yapı malzemesi imal eden atelye ve fabrikaların kurulması uygun görülmüş ve bu proje gereğince (FAO) 
(14 791836) lira olan yardımın Hükümetimizin de aynı miktarda katkıda bulunması ile (30 000 000) liraya 
sanayiine tahsis edilmiş olmaktadır. 

bb) Deprem Araştırma Enstitüsü : 
1967 yılında Araştırma ve İnceleme Fen Kurulu olarak Âfet İşleri Gıenel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

tırma Enstitüsü haline getirilmiş ve üç yıllık bir program, hazırlanmıştır. 
Deprem bölgeleri haritası çalışmalarına devam edilerek bununla ilgili jeolojik, sismoteknik, sığ ve derin 

ğılımı, aktif fayları, grabenler ve depresyon alanlara haritalarının hazırlandığı, •deprem bölgeleri haritası 
için diğer kuruluşlarla işbirliği halinde ('alışmalara hız verildiği öğrenilmiştir. Ayrıca. 
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Belirli bölgelerdeki fay hatlarının hareketleri yakından izlenmiş ve bu gaye ile belirli yerlerde röperler ihdas e 
A:dap azarı'uda bir stıong - motion sismografı monte edilmiş ve her hangi bir anda bu bölgede olacak bir depre 

rilmiş, 
bulunmaktadır. 
cc) iç iskân çalışmaları : 
Eski yıllarda âfete mâruz olup da kendi köy ve belediye hudutları içinde yerleşme yeri buluıımıyaıı yerlere ait 

ele alınmış, yapılan yoğun çalışmalarla bu projenin geceki eşmesi imkân dâhiline girmiştir. Bu bölgelerdeki •afe 
ler sektörüne intikali iein yapılan anket çalışmalarının sonuçlanmak üzere olduğu anlaşılmaktadır. 

dd) Âcil yardım hizmetlerinin planlanması ve teşkilât : 
Âfet vukuunda valilerce yapılacak işlerin planlanması ve âfet hizmetleri görecek teşkilâtın tesbiti konusu ele alı 

dım Teşkilâtı ve programları hakkındaki Yönetmelik» esaslarına uygun bir şema hazırlanarak valiliklere gönder 
ee) Gıda yardımı : 
Çeşitli âfetler dolayısiyle evini ve ekonomik gücünü kaybetmiş vatandaşın yeni evini kendi imkânlarını da kata 

ayıracağı zamanın az olacağı nazara alınarak Dünya Gıda. Programından buğday, konserve et, peynir, yağ gibi g 
ğıtıma başlanmış bulunmaktadır. 

Netice olarak, 1969 malî yılı başından 1 . 1.1 . 19(59 tarihine 'kadar yukarıda detaylı olarak belirtilen hizmetlere 
ke konut imali giderleriyle birlikte (215 432 000) lira harcandığı, bu harcama ile karşılanan talep sayısının 23 2 

Âfet İşleri G-enel Müdürlüğünün 1969 programını 1 . 11 . 1969 tarihinde harcama yönünden % 309, talep yön 
çekleştirdiği, malî yıl sonuna kadar bu oranların daha da yükseleceği; 

Öğrenilmiştir. 

V - Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü : 
Kuruluşundan bu yana yeni inşaata ipotek mukabili ikraza! ve mevcut binaların ipoteği karşılığı krediler vermek 

tesislerm meydana gelmesinde ve vatandaşların sıhhi bir meskene kavuşmasında öncü ve yardımcı olan Türkiye E 
man kaynaklariyle 1969 yılındaki faaliyetleri geçmiş iki yılla mukayeseli şekilde aşağıda gösterilmiştir : 

A) öz kaynaklar : 
Konut probleminin halli yolunda vatandaşlara imkân sağlıyan diğer ipotek bankalarında olduğu gibi Türkiye 

vadeli plasmanlara tahsis edilecek kaynaklar, öz kaynaklar ve çıkarılacak tahvil hasılatı ile karşılık ve diğer uzun 
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Bankanın öz 'kaynaklarıuın geçmiş yıllara, mukayeseli durumu şöyledir : 

()'/. kaynaklar 1967 1968 3 

Ödenmiş sermaye 519 959 163 580 810 522 
İhtiyatlar 44 409 524 44 506 679 
Karşılıklar 35 423 314 9 203 996 

Topl'a-m 599 792 001 634 521 197 

1969 yılında Hazinece Banka sermayesi ne mahsuben (30) 'milyon lira ödenmesi ge rokmektie iken bilâhara 
yon liralık kısmının iptal edilmiş olduğu, bakiyenin de henüz ödenmediği anlaşılmaktadır. Bundan başka, 
mı ile artırılan sermayesine mahsuben tahsilatının, öngörülen, miktarlara, nazaran çok aşağı seviyede kaldığ 
milyon lira olarak yapılan tahmine -mukabil) bütçeye (70) milyon lira. konduğu, bu miktarın da sonradan i 
milyon liralık tahsilat tahmin, edilmesine karşılık bu miktarın b ü t e ^ e konmasının mümkün olamadığı ifade ed 

B) Yabancı kaynaklar : 

Bankanın yabaneı kaynaklarının durumu ise şöyledir : 

Yabancı kaynaklar 1967 1968 3 

Tedavüldeki tahvilk>r 463 594 000 444 200 500 
Mevduat 878 383 272 992 308 301 1 
Taahhütler 207 833 283 208 600 509 
Talebolunmamış kıymet 25 416 407 15 415 775 
donlar ve karşılıklar 970 481 426 1 064 372 745 1 

Toplam 2 545 708 388 2 724 897 830 2 
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0) Plasmanlar : 
Bankanın yıllar itibariyle plasman bakiyeleri de şöyledir : 

1967 1968 30 . 9 . 

İpotekli plasmanlar 1 784 310 481 1 786 733 235 1 784 96 
Ticari plasmanlar 213 384 229 261 663 749 384 86 
İştirakler 157 048 950 157 03*6 650 157 02 
İnşaat hesaplan 27 187 306 59 887 974 102 12 
Sabit kıymetler 28,0 069 836 280 658 160 286 96 

Toplam 2 461 999 802 2 545 979 768 2 695 94 

Yukarıda görüleceği üzere Banka plasmanlarının önemli bir kısmını ipotekli krediler teşkil etmekte, bu miktarın 
da konut kredilerine tahsis edildiği anlaşılmaktadır. 

Daha önceki yıllarda Bankanın konut probleminin çözümlenmesine katkısının daha ziyade yapı tasarrufu sistemi 
amacı konut sahibi olmak istiyen vatandaşları gayeli tasarrufa, teşvik ve bu yoldaki tasarrufları konut finansmanın 
sistemin tatbik edildiği, 1951 yılından 1968 yılı sonuna kadar 45 000 e yakm vatandaşın konut sahibi olmasının sa 
içinde de 1 714 vatandaşa (59 340 000) liralık kredi açıldığı öğrenilmiştir. 

Artan Banka sermayesi ile birlikte yapı tasarrufu dışında, plânda öngörülen toplu konut yapacak kuruluşlara k 
vatandaşların konut sahibi olmasının temini hususlarının da Bankaca yürütülen politikanın sınırları içine alındığı m 
leden olarak, Bankanın kuruluşundan bu yana toplu konut yapımını teşvik için kooperatiflere açılan kredinin yek 
(288 007 000) lira olmuş imkânları sınırlı tasarruf sahipleri içinde küçük tasarrufçu konut sistemi ihdas edilerek 
uzun vâde ve az faizle kredi temin edebilmeleri imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında, kendi emeği ile ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin çabalarına yardım gayesiyle Bankaca aç 
3 000 e yakm vatandaşı meskene kavuşturduktan sonra, 1969 yılı için ayrılan (90) milyon liralık limitin de tamam 
diği anlaşılmaktadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ticari krediler konusunda, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ge 
lerine ekonomik istikrarı bozmadan ulaşmak için kredi hacminin ihtiyaca göre artırılması ve bunun için kredi kay 
nişletilmesi ilkesine bağlı olarak malî imkânları nisbetinde ticari plasman limitini de artırarak plasmanlarını plând 
rülen sektörlere, yapı malzemesi sanayiine öncelik vermek suretiyle yönetmelikte olduğu görülmektedir. 

Yatırımlar konusunda ise, Bankanın genel yatırım programına dâhil bulunan Ataköy plaj, motel ve turistik t 
seyirde devam ederek 30 . 9 . 1969 tarihi itibariyle % 68 oranında gerçekleşmiş bulunduğu, Bankanın iş progra 
termin programına göre yürütüldüğü öğrenilmiştir. 
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Bunlar dışında Bankanın turizm konusundaki çalışmaları da kayda, değer gelişmeler göstermiş bulunma 
de tesis ettiği site her yıl tevsi edilerek halen 80 000 nüfusun barınmasına müsait hale getirildiği, bugüne 
tamamen satılmış bulunduğu sahil şeridi üzerinde haleni 2 111 kabinli bir plaj, 2 000 kabirdi yeni bir plaj 
P> kampingi ile 416 yataklı ve her türlü konforu haiz bir O kampinginin mevetıdolduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Mevduat ve diğer Bankacılık hizmetleri bakımından yurdun çeşitli yerlerinde açtığı 102 şube1 ile faal 

(14 609 558) olan mevduatını bugün 1 Milyar lirayı aştığı müşahede edilmektedir-. 

VI - İller Bankası Genel Müdürlüğü : 
İller Bankasının 1969 yılı içindeki çalışmalarının izahına başlamadan evvel bankanın buna tekaddüm 

çok kısa bir açıklama yapılmasında fayda görülmüştür. 
Mahalli idarelerin kamu yararı işlerini uzun süreli krediler açmak ve istemleri halinde bu hizmetleri k 

almış olan İller Bankası 1968 yılı sonuna kadar: 
1 033 596 978 liralık kısmı İçme suyu sektörüne 
1 553 870 471 liralık kısmı Elektrik sektörüne 

516 803 268 liralık kısmı Çeşitli kamu hizmetlerine 

Olmak üzere toplam olarak (3 104 270 717) liralık yatırım yapmış bulunmaktadır. 
Plânlı devreye geçiş yrlı olan 1962 den itibaren banka yatırımlarının aşağıdaki seyri takibettiği anlaşıl 

Yatırım Gerçekleşme Gerçekleşme1 
Programı Tutarı Oranı 

Yıllar (1 000 Tl.) (1 000 Tl.) (%) 

1962 198 753 171 378 87 
1963 200 304 194 509 97 
1964 219 939 201 174 91,4 
1965 216 229 220 753 102 
1966 212 901 265 019 124 
1967 262 050 359 653 137,2 
1968 316 992 485 575 (*) 153 

(*) İşaretli miktarda 'müesseseler adına yapılan işler dâhildir. 
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Bankanın 1909 yılı yatırımı (446,5) milyon lira olarak öngörülmüştür. 
Ayrıca, 1969 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair olan kararın >> nci maddesi gere 

başlanmış olup çeşitli nedenlerle 1969 programına alınamıyan işlerin ikmal edilmesi zorunluğü dolayısiyie bahsi g 
ramında öngörülen harcamalar dışında ilâveten (16,4) milyon liralık yatırım icabettiği anlaşılmaktadır. 

ıDiğer taraftan 1969 yılında ek program gereğince ele alınması Bakanlar Kurulunun 6 . 8 . 1969 gün 6/12259 s 
6/12422 sayılı kararlarına göre uygun görülen ticari tesisler için de (11,3) milyon liralık yatırım zarureti hâsıl ol 

Ancak finansman imkânsızlığı dolayısiyie (146,5) milyon liralık yatırım programı aşılamamıştır. 
Buna göre bankanın 3 neü üç aylık dönem sonuçları şöyledir : 

Sektörü Nakit harcama (1 000 Tl.) 

Gıda Sanayii 2 238 
Elektrik 190 400 
Turizm 3 556 
Harita 9 710 
İmar Plânı 5 600 
İçmesuyu 98 528 
Program dışı diğer kamu 
hizmetleri 34 597 

344 629 

Liralık yatırım yapılmış olup yıl sonuna kadar öngörülen (446,5) milyon liralık yatırımın gerçekleşeceği aıılaşlı 
Bu suretle yıl sıonuna kadar : 

57 Aded İçmesuyu tesisi 
170 Aded Elektrik tesisi 
76 Aded Çeşitli yapı tesisleri (66 adedi program dışı hizmetler') 
66 Aded İmar plânı 

159 Aded Harita işi 
İkmâl edilmiş olacaktır. 

VII - Arsa Ofisi 'Genel Müdürlüğü : 
10 . 5 . 1969 tarihinde meriyete giren 1164 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan döner sermayeli Arsa Ofisi Geenl 

çalışmalarını yürütmekle, 1970 malî yılı Bütçesinde verilecek malî imkâna göre ve kuruluş gayesine uygun şekild 
gayreti içinde olduğu müşahade edilmektedir. 
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33u cümleden olarak, bir taraftan kadro ve teşkilât şeması, öte yandan kuruluş, görev ve yetkiler ile ha 
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı ile temas halinde kesin şekle sokulmasına çalışılmaktadır. 

Kuruluş kanununun 5 nci maddesine göre genel müdürlüğün (250 000 000) liralık döner sermayesinin, 
Maliye Bakanlığı Bütçesine yeteri kadar ödenek konulmak suretiyle sağlanması gerekmektedir. 

3 969 yılı Bütçesinde bu genel müdürlük için her* hangi bir ödenek yer almamış olup 3 970 yılı Bütçe tek 
maddesine bu maksatla (25 000 000) lira konukluğu öğrenilmiştir. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 3 969 yılında pek kısa olan faaliyet süresi içinde özetle ve yukarda a 
6/12209 sayılı Kararname ile turistik gelişme merkezi olarak tesbit edilen Çanakkale, Balıkesir il sın 

Antalya, İçel il sınırlarının kesiştiği noktaya kadar devam eden (3) kilometre genişliğindeki sahil şeridin 
ne çalışıldığı; 

'Gene 6/12209 sayılı kararnamede1 belirtilen bölgeler içinde kalan Hazine, Belediye, özel idare; ve vakıflara 
v.s. işlerinin durdurulması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili valiliklere genelgeler gönder 

Harita ve imar parselasyon plânının ihale suretiyle yapılması için gerekli çalışmalara devam ciuuduğu 
Öğrenilmiştir. 

11.1 - BÖLÜM 

Yeni Bütçe teklifleriyle ilgili harcamalar 

İmar ve İskân Bakanlığının 1970 malî yılı it m teklif mahiyetinde olarak komisyonumuzda müzakeresi 
vellerinde yer alan ödeneklerinin geçen yılarla mukayeseli durumu şöyledir : 

1968 (Tl.) 3969 (Tl.) 1970 (Tl.) 

A / l Ödeneği 37 826 889 40 455 539 40 000 000 
A/II Ödeneği 112 801 000 186 094 000 19.1. 358 000 
A/III Ödeneği 38 057 503 55 067 501 17 077 903 

'Teklif olunan bu ödeneklerin verilmesi halinde Bakanlıkça yapılacak 1970 yılı çalışmalarına da kısaca 
teyiz. 

1. Plânlama ve imar 'Genel Müdürlüğü 
Bütçe teklifinin : 
21.ı611 nci maddesindeki (2 700 000) lira ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, İskenderun, Paya:- ve diğ 

haritalarının yapımı; 
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21.621 nei maddesindeki (1 800 000 lira ile Bursa, İstanbul, İzmir ve Elâzığ şehirlerinin harita ve Tapu Kadast 
sayılı Kanuna göre 1/5000 ölçekli haritaların revizyon ve yapımı; 

21.622 nci maddesindeki (300 000) lira ile İstanbul, Ankara ve İzmir Nazım Plânlarının yapt ıılması, 
21.711, 21.712, 21.713 ve 23.712 nci maddelerindeki (1 700 000) lira ile gelişme merkezlerinin nazım plânlarının v 

yatırım öncesi çalışmalarının yapılması; 
22.611 nci madesindeki (5 000 000) lira ile, şehir ve kasabaların imar tatbikatına yardım edilmesi maksadiyle, al 

ların düzenlenmesi, yurdun muhtelif yerlerindeki tarihî ve turistik eserlerin etrafının açılması, civarının düzenlenm 
diyelere yardım yapılması; 

22.8İ 1 nci maddesindeki (1 800 000) lira ile eğitim merkezi binasının yapımı; 
32.100 ncü maddesindeki (5 000 000) lira ile de, imar tatbikatına yardım edilmesi maksadiyle imar plânlarında y 

otopark gibi yerlerin kamulaştırılması; 
Gerçekleştirilecektir. 

2. Mesken G-enefl. (Müdürlüğü : 
Bu genel müdürlüğün 1970 malî yılındaki ödenekleri Lira 

— Bütçenin 22.780 nci maddesinde 118 000 000 
— Bütçenin 31.100 ncü maddesinde 12 000 000 
— 775 sayılı Kanuna göre alınacak kararname ile, 
— Türkiye Emlâk Kredi Bankasından 30 000 000 
— T.C. Emekli Sandığından 20 000 000 
—• T.C. Emekli Sandığından! memur koperatiflerine kredi için 30 000 000 

Olmak üzere ceman 210 000 000 

Ayrıca, ihtiyaç sahiplerini konut edindirme amacını güden 4 lü sisteme Türkiye Emlâk Kredi Bankasının (110 00 
bulunması da programlanarak 1970 yılı yatırım harcamalarının toplamı (320 000 000) liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Islah ve önleme bölgelerine altyapı hizmetlerinin götürüleceği; önleme bölgelerinde başlamış kamulaştırma v 
nımlanacağı; ihtiyaç sahiplerine arsa, konut kredisi ve hazır konut verilmesi yardımlarına devam olunacağı öğren 

IBu arada ıslah altyapı hizmıetlerine yaklaşık olarak (40,4) milyon; önleme altyapı hizmetlerine (52,7) milyon; k 
iizmetlerine (79,3) milyon; etüt, proje ve çeşitli ihtiyaçlara (25,5) milyon lira ayrılmış olup istimlâk ve satmalmalar 
ııilyon liradır. 

(Bu yatırımların uygulanmasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana illerimiz başta olmak üzere gecekondu 
akımlarından önem arz ettiği büyük illerimize ve gelişme merkezlerimize öncelik verileceği, başlanmış işlerin ön 
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13u arada, 1970 yılı sonunda 4 996 hazır konut im, 1 888 ünitelik nüve konutun bitirilerek 2 736 ünite 
(5 000) ner liralık kredi verilmesi, 2 400 ünitelik memur kooperatifi kredisinin tahsisi hususlarımı progr 

3. Yapı Malzemesi G-eneO. Müdürlüğü : 
1970 Malî yılı Bütçesinde bu genel müdürlük için : 
21.711 nei madde ile yapı malzemesi araştırmaları için (300 000) lira; yapı ve yapı ma İzeı. .esi .sta 

lira olmak üzere toplam olarak (600 000) lira, 
22.711 ve 23.711 maddeleri ile, kurulacak yapı malzemesi lâboratııvarlannm giderlerini karşıbmak v 

zatı sağlamak üzere (4 820 000) lira, . 
Teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu ödeneklerle 1970 yılımda yapı malzemesi lâboratııvarının ikmali ve geliştirilmesi, yapı malzeme 
ne imalâtları yapılarak değerlendiril mcsi, kalite kontrolü, malzemenin ıslâhı ve ucuzlatıl m ası araştırılm 
eden yapıl malzemesi standartlarının hazırlatılması işleri programlanmış huluıımaktadır. 

4. Âfet işleri Genel Müdürflıüğü : 
ıBu genel müdürlükçe 1970 malî yılı için programlanan hizmetler karşılığı olarak Bütçenin 22.r<70 m 

nın hizmetlere dağılımı şöyledir : 
a) 1969 yılı normal programından devredecek işlere ayrılan (38 561 000) lira ile, .1969 yılından 

12 916 konut talebi ele alınacaktır. 
ıb) Geçmiş yıllarda, tesib.it edilen vukuhulmuş veya vukuu muhtemel âfetlerden ele alınacak 57 yerd 
c) 1970 yılında vukuu melhuz âfetlerden zarar görecek vatandaş taleplerinden 1 000 tanesinin kon 

şılanması öngörülmüş ve bu işler için (11 663 300.) 'lira ayrılmıştır. 
d) 1970 yılında vukuu muhtemel âfetleri Önleyici tedbirler için (1 000 000) lira nazara alınmıştır. 
e) Âfet vukuunda yapılacak âcil yardımlar için (3 000 000) lira; 
f) Etüt ve proje giderleri için (1 000 000) lira; 
g) 7269 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasına, yaptığı hizm 
h) Prefabrike konut ihtiyacını karşılamak üzere kurulmakta olan tesisler için (3 000 000) lira; 
Ayrılmış .bulunmaktadır. 

http://tesib.it
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5. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü : 
'Bankanın 1970 yılı ipotekli plasman programı için aşağıdaki limitlerin ayrıldığı öğrenilmiştir : 

Yapı tasarrufu i'krazatı 165 000 
Diğer ipotekli krediler (Mesken, mesken -dışı inşaat - tamirat ve hazır bina) 85 000 
Toplu konut yapacak kuruluşlar ve kooperatifler 75 000 
1 «kânları sınıriı tasaı ruf sahiplerine açılacak krediler 50 000 

Toplam. 375 000 

Bu mıiktara bankaca yaptırılacak olan sosyal konutların satışı dolayısivle diğer ipotekli kredilerle karşılan 
liralık kredi de ilâve edildiğinde 1970 yılmdia açılacak krediler toplamı (425) liraya yükselmekte ve bu miktar yıl iç 
diği takdirde 20 000 civarında bir vatandaş kütlesinin kredilerden yararlanması sağlanmış olmaktadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1970 yılı için aşağıda özet olarak belirtilen işleri programa, bağlamıştır : 

Şube binaları 4 460 
Taşıt ve eğitim araçları 1 000 
Sosyal konutlar 87 805 
Bina maliyetine ilâve edilecek harici tesisler ve arsa tanzimi v.s. 37 050 
Turistik tesisler 6 000 

Toplam. 136 315 

Bankanın inşaat yatırımları içinde sosyal konutların büyük bir yer tuttuğu görülmektedir. 
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•6. iller Bankası Genel Müdürlüğü : 
İller Bankasının Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklif edilen 1970 yılı yatırım programı se 

Devam 
eden işler Yeni işler 

(tutarı tutarı Toplam 
Sektörü Adıcd (1000 Tl.) Adcd (1000 Tl.) (1000 Tl.) 

El ektrıik 289 252 631 231 114 320 366 951 
İçmesuyu 90 147 569 302 221 690 369 259 
Elektrik projeleri 222 — • 200 — — 
İçmesuyu projeleri 61 — 50 — — 
Çeşitli yapı işleri 33 64 500 508 135 566 198 066 
Hani ta 77 6 720 110 3 176 17 009 
İımar plânları 253 13 833 128 7 050 13 770 

Toplam 1 025 485 253 1 430 481 802 965 055 

Olmakla beraber,, yapılan son tesbitlere göre program aşağıdaki nibai şekli almış bulunmaktaıd ir : 

Yatırım 
Sektör (1000 Tl.) 

Harita 
İmar plânı 
Gıda Sanayii 
Turizm 
Su 
Enerji 

10 220 
5 500 
9 500 

500 
129 026 
227 181 

Toplam 386 427 

1970 yılı için tesbit edilmiş olan (386,4) milyon liralık yatırımlara, bankanın öz kaymaklan dışında g 
ğin öngörüldüğü öğrenilmiştir. 
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Ancak bahis konusu programa dâhil belediyelerin, çeşitli işlerinin ek alınabilmesi içıin bu belediyelerin mevcut 
dırılmaları gerekmektedir. Belediyelerin borçlandırılmaları gerekmektedir. Belediyelerin borçlandırma durumları 
his konusu programın tahakkuku için genel bütçeden yapılması iktiza eden hibe ve fona yardımın (350) milyon 

7. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 1164 sayılı Kanunun 5 nel maddesine göre (250 000 000) (liralık limit dâhi 

ne karşılık 1970 malî yılı Bütçe teklifinin Maliye Bakanlığı bölümüne (25 000 000) liralık ödenek konulduğu ianlaş 
Arsa spekülâsyonunu Önlemek üzere arsa stoku yapmak amaeiyle kurulmuş bulunan bu Gene] Müdürlüğün, dön 

mını arsaya yatırarak bekletmek mecburiyetinde kalacağı göz önünde tutulmak suretiyle, kuruluş kanununun yü 
getirebilme gücü bakımından ve malî imkâna göre 1970 yılı faaliyetleri cümlesinden olarak : 

a) 6/12209 sayılı Kararname ile turistik gelişme merkezi olarak tesbit edilen slahil şeridinde arsa alımları; 
b) Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünce tesbit edilecek organize sanayi bölgeleri için lüzumlu arsaların t 
c)i Konut sektöründe, büyük şehirler etrafında dar gelirli vatandaşlar için sağlanacak olanlar dışında ko 

ın alsı; 
Gibi Genel Müdürlüğün esas görevleri arasında yer alan konulara el atacağı öğrenilmiştir. 

IV - BÖLÜM 

Dilek ve düşünceler 
İmar ve. İskân Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesinin, cari masraflar başta olmak üzere çeşitli bölümlerind 

tinde yer alan ödeneklerin! esasen hakiki ihtiyaçları karşılam.aya yeterli .bulunmamaları sebebiyle en mübrem 
riayet edilerek kullanıldığı müşahade olunmakta dır. 

Görev ve sorumluluğu altındaki hizmetleri yu r t çalpında yürütmekle mükellef olan İmar ve İskân Bakanlığı 
larında müzahir olmayı şerefli bir vazife sayarız. 

1970 yılı bütçe teklifinin hazırlıkları sırasında yaptığımız tetkikat neticesinde Bakanlık çalışmaları 
lâamız raporumuzun muhtelif bölümlerinde açıklanmıştır. Bütçe hakkındaki dilek ve temennilerimizde aşağıda 

1. Bakanlık şehir ve kasabalara ait imar plânlarının ugulanmasmda belediyelere yardımcı olmak, âfet 
felâketzede vatandaşları aç ve açıkta bırakmamak, gecekondu problemlerini mahallinde etüdederek gerekli h 
yesiyle 1966 yılında kurulmasına başlandığı taşra teşkilâtından şimdiye kadar ancak 44 ilimizde il imar müdü 
mış ise de gerek Anayasamızın âmir hükümleri ve gerekse Hükümet programında yer alan siosyal hizmetl 
hikmetlerinin yurdun her köşesine süratle götürülmesini zaruri kılmaktadır. Bu sebeple : 

1970 yılında g<eri kalan 23 ilimizde taşra teşkilâtı kurulması için lüzumlu teknik personel kadrosuyla ihtiy 
ödenek verilmesi âcil bir ihtiyaç ol arak görmekteyiz. 
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2. İmar ve İskân Bakanlığı hadihazırda birbiriyle kolay irtibatı olmıyan muhtelif binalarda çalışm 
den bir kısmının büyük bir binada toplanması için teşebbüse geçilmiş ise de İm-dağınıklıktan mütevellit mah 
Halbuki Bakanlık binası için Malij^e Bakanlığınca uygun bir yerde gösterilmiş olan arsa, ihtiyacı karşılana 
h azır bul umu aktadı r. 

Geçen yıllardan beri önemini muhafaza etvıoktc olan bu konu bütçe müzakerelerinde Büyük Millet Me 
lüzumlu görülmüş ise de henüz bir ödenek verilmediği anlaşılmıştır. Halbuki Bakaıdığuı kiralamak mecbu 
bedelleri cem'an (2 652 840) Tl. dır. Yapılan hazırlıklara göre Bakanlık ihtiyacı için yapılacak binanın m 
göre 0 yılda amorti edilerek Hazine böyle bir kira,, yükünden kurtulacaktır. Böyle bir binanın yapılması ha 
rasyonel çalışmasına destek olacağı, randımanını da artıracağı şüphesizdir. 

Bu sebeple 1970 yılında hiç olmazsa projesinin hazırlanmasına başlanmak üzere (;>()() 000) Tl. nın Bakanl 
proje giderleri maddesine konulmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

-"). 'Raporumuzun ilgili bölümlerinde, 1909 yılında vukuhulan büyük âfetlerle ilgili ödenek ihtiyacının 
sına karşılık, 7269 sayılı Kanun gereğince ancak bütçedeki ödeneğin (!>) misline tekabül eden Kil i 84 000 li 
bu sebeple bir kısım işlerin zaruri olarak 1970 yılma, devredildiği açıklanmıştır. 

Devreden bu işlerin 1970 yılında bitirilebilmesi için bakiye (88 571 000) liralık ödeneğin, gerek Hükü 
rekse Bakanlık hizmet politikasının gerçekleştirilmesi bakımlarından, sağlanmasının uygun olacağı düşünülm 

4. Baporumuzun Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 yılında, yapacağı işlere ait kısmında, 19(59 yılı 
(12 91.6) talebin ele alınacağı ve bu işler için (138 561 000) liranın ayrıldığı belirtilmişti. 

Filhakika bu Genel Müdürlük ihtiyaçlar karşısında plânlı ve gayretli bir şekilde çalışmış olmasına ra 
lep miktarının aslında (18 304) aded olması dolayısiyle (5 889) talebi bizzarure el atmak imkânı bulunamı 
telâfisini temenniye şayan görmekteyiz. 

5. Hükümet programında belirtildiği üzere prefabrike konut, çadır, paketlenmiş giyecek ve ilk ihtiyaç, m 
gesel Teçhizat merkezleri» kurulması ile ilgili çalışmalar sonucunda hazırlanan projeye göre Ankara dâhil 
yıllarda da (8) ilde tâli depolar tesisi ve anadepolarda o bölge için gerekli her türlü malzemenin stok edilm 
memnuniyetle öğrenilmiş bulunmakta ve 1972 yılında tamamlanması öngörülen bu husustaki gayretler teşe 

Ancak portresi (64 119 000) lira olduğu anlaşılan bu işler için 1970 yılma isabet edecek ödenek mikta 
lifinde yer alamaması dolayısiyle bu hizmetlerin görülmesinde bâzı aksamalar vukuunun tabiî olduğuna işa 

6. Konut maliyetlerini ucuzlatma konusunda en önemli etken olan ve kanut yatırımlarında % 60 - 70 m 
sinin bol, ucuz ve kaliteli istihsali için yapı malzemesi sanayimin teşvikini, bu itibarla, da, bir sanayi teşvi 
diğer yollardan sağlanmasında gerekli kolaylıkların getirilmesinin lüzumuna inanmaktayız. 

Ayrıca, yapı malzemesi imal eden fabrikaların ihtiyaç göstereceği makina, teçhizat ve yedek parçayı im 
kurulmasının teşvik edilmesinin de büyük faydalar sağlıyacağı düşüncesindeyiz. 
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7. İ l ler Bankas ı mahallî idarelere yardım yapan ve faydalı elan bir müessesedir. Yurt çapında olumlu faaliyetlı-r 
noksanı bankanın görevlerini lâyıkiyle yapmasını engellemektedir . Hükümet programında ifadesini bu lduğu üzere k 
mesi ve böylece y u r t sathının her kösesine mümkün olduğu k a d a r geniş ölçüde hizmet götürebi lmesinin sağlanmas 
çeye yük: olmadan gerçekleştiri lmesi için, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu yerine ikanm edilmek üzere hazırla 
biran evvel kanunlaşt ı r ı lması lüzumun;! değinmekle fayda, görmekteyiz. 

8. İller Bankas ı 1970 yılı programının finansma.nı için genel bütçeden yapı lacak yard ımın 1970 takvim yılı iç 
göre Mart ayından Aral ık sonuna kada r (10) ayl ık bir süre içinde .Maliye Bakanlığınca bankaya verilmesini lüzuml 

9. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Devlet Bütçesinden belediye1 paylar ı o l a r ak i l ler Bankas ın 
dan % 20 si belediye fonu adı altında İmar ve İskân Bakanlığının, nüfusu (50 000) den aşağı olan belediyeleri; 
t u tu lmak tad ı r . 

Önceki y ı l la rda ilgili bakanl ık yıllık fon tahvilâtının üstümle gelecek yıl lar tahsi lat ı karşı l ık gösteri lmek üzeri 
bulumıulmuş ve böylece İ l ler Bankas ına karş ı külliyetli miktarda, borçlanılmış olduğu, 1961 yılında değişt i r i len fon 
ların tasfiyesi maksaldiyle yıllık fon tahsilat ının % (>() ıııııı bakanlık tahsisinde, % 40 inin ise fon borcunun kapat ı l 

Ayrıca, bugünkü borç. bakiyesi (295) milyon lira. c ivar ında olan bu fen açığı dolayısiyle, % 40 m büyük bir 
ca t a h a k k u k et t i r i len faize karşı l ık t u tu lduğundan borç bakiyesi azal madiği gibıi fonun tamamının da gayesine u y g 

Anlaşı lmaktadır . 
Bu bakıundan İmar ve İskân Bakanlığının İller Bankas ına olan fon borcunun her sene taksi t ler halinde dahi o 

sinin 'Maliye Bakanlığı için de bir kolaylık olacağı düşünü! mektddıir. Bu su restle. 
a) Fonun tamamının tahsis imkânı sağlanarak maksada daha uygun kulla.inlma.si, 
b) Hazinece her yıl yap ı lmak ta olan fona yardımlar ın çok büyük ölçüde ortaklan kalkması, 
>c) Bankan ın , İ m a r ve İ skân Bakanl ığ ından olan fon alacağının karşılığı olarak dış f inansman kaynak la r ından 

yısiyle her yıl ödemekte olduğu faiz ve resıılmâl taksi t inden ku r tu l a r ak öz kaynak la r ında bir a r tma husule gelme 
Hususlar ı sağlamış olacaktır . 

'10. İmar hareket ler in in inkişafını önliyen falktöHerden birinin de eleman kifayetsizliği olduğu, bilhassa küçük 
nik personelden mallı ram bu lunduğu d ikka t ııaizarma al ınarak İ m a r ve İ skân Bakanl ığ ınca bu sene belediyelere hiz 
t i rmek maksadiyle bir kur s açıMığı memnuniyet le öğrenilmiş, Bakanl ığ ın bu yer inde tedbir i t e şekküre şayan görül 

İmar ve İ skân Bakanl ığ ınca açılan bu kursun hor tü r lü giderlerinin, Bütejenin 211:81i maddes inden ödenmesi bahi 
bütçe k a n u n u n d a buna mütenazır b i r h ü k m ü n bulunması gerekt iğinden (Belediyelere t ekn ik eleman yet iş t i rmek üz 
ca açılacak kursun her türlrü giderleri , Bütçenin E t ü t ve Proje Gidenleri hakk ında 21.000 bölümünüm İ m a r ve İskâ 
derlerime ait 21.811 maddesinden ödenir.) h ü k m ü n ü n (R) formülüne dklenmeısini lüzumlu bulmaktayız. 

11. 1966 yıl ında sermayesi (300) milyon l i radan (1) milyar l i raya çıkar ı lan Türk iye Eımlâk Kred i Bankas ın ın 
yön verilmeBıi için sermayesine mahsuben gerekli ödeneklerin zamanında gecikt ir i lmeden ödenmesi; 

http://kulla.inlma.si
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!'2. İBlüyük ve gelişmekte olan şehir]erimizin yanında veya yakınında ucuz konut amaları tesisi ile b 
zi ve devri, konut ihtiyacının giderilmesi ve gecekondu yapımının önlenmesi için zorunludur. Bu itil/barla 
ile 1970 malî yılı Bütçesinde yer alan (12) milyon liralık kamulaştırma ödeneğinin bu faaliyetleri kısıtlı 

13. Memleketimizin ekonomik ve sosyal gelişmesi için şehir ve kasabalarımızın, imar hareketlerinin, b 
le yürütülmesi mümkün bulunmamaktadır. Bunun ancak Devlet. yaHdımı ile gerçekleşebileceği göz önünde1 

ruretti belirtmek isteriz. 
14. Anayasaınıızm sosyal hizımetler kavramına giren ve her gün biraz daha gen işi iyen hizmetleri kadıs 

re sayan bir çalışma içerisinde bulunduğu görülmüştür. 
Önümüzle!eki yıllarda 'daha geniş uygulamalara geçilebiilmesi için, bütçe imkânları çerçevesiîul:> gerekli 

Komisyonu raporuna geçirilmesi de temenniye şayan görülmüştür. 
Durumu belirten işini rapor T. B. M. M. Karma Biütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına saygı ile sunulu 

Ömer Faruk ;Sanaç 
Rlâzığ Milletvekilli 

RABORITÖRLKR 
Nure 

M a 1 aty 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

12 000 

12 000 

11.440 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

12 000 

12.000 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

2 739 001 

34 560 869 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

2 739 001 

12.110 
12.150 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

2 739 000 

1 

27 176 344 

12.210 
12.230 
12.250 
12.270 
12.280 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

5 046 300 
120 044 
10 000 

17 000 000 
5 000 000 

3 213 207 

12.310 
12.320 
12.330 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

12 000 
4 000 

10 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

12 0 

12 000 

34 414 0 34 414 0 

3 014 011 

• 

3 014 010 

1 

26 182 210 • 

3 520 166 
152 044 
10 000 

17 000 000 
5 500 000 

3 655 655 

• 

12 000 
4 000 

10 000 

• 
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Bölüm Madde ödeneğin 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri1 

12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim kargılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil giderleri 

YOLLUKLAR • Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.81.1 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
. DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.834 Kurs yolluğu 

_ 1314 — 

1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

25 000 100 000 
1 500 1 500 

460 707 879 305 

2 700 000 2 648 850 

28 500 
47 500 

38 000 

285 000 

1 

30 000 
45 000 

5 000 

300 000 

360 001 

1 500 1 500 

4 200 4 200 

1 426 616 1 556 502 
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Bölüm Madde ödeneğin reşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 245 001) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 311 501) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR 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 

— 1315 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

950 5 000 
712 500 500 000 

47 500 47 500 

71 250 104 000 
54 150 60 000 

122 265 100 000 

19 000 1 

5 189 168 5 081 16 

1 249 250 1 140 000 

237 500 214 000 
142 500 140 000 
475 000 430 000 
71 250 40 000 
190 000 190 000 
76 000 76 000 
57 000 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

— 1316 — 

1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

57 000 
19 000 
190 000 
2 850 
23 750 

95 000 
285 000 

206 150 

14 250 

191 900 

3 061 168 

57 000 
19 000 
190 000 
2 850 
10 000 

110 000 
285 000 

206 150 

14 250 

191 900 

3 061 168 

292 600 278 850 

380 000 395 000 
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1970 

1969 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

1 

579 500 

541 500 
38 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 584 252 402 752 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 4 750 4 750 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 109 250 90 001 

1 

398 000 

340 000 
58 000 

90 001 
.._i-r: 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergileri giderleri 95 000 50 001 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 14 250 40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1318 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

34 560 869 

5 189 168 

584 252 

109 250 

40 455 539 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.611 
21.621 

21.622 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 7 730 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 5 795 000 

Etüt ve proje giderleri 
203 sayılı Kanun gereğince harita alını ve 
yapım işlerinin gerektirdiği giderler 
(Harita - Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesine Maliye Bakanlığınca akta
rılır.) 
20 . 7 . 1965 gün ve 6/4970 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı gereğince istanbul - iz
mir - Ankara nazım ilânlarının yaptırıl
ması için gerekli giderler (Bu tahsisat 
İller Bankasına aktarılır.) 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.711 Etüt ve proje giderleri 
21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Belediye teknik personel eğitim merkezi 

etüt ve proje giderleri 

595 000 

4 100 000 

1 100 000 
1 685 000 

1 305 000 
280 000 
100 000 

250 000 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 900 000 

4 800 000 

2 700 000 

1 800 000 

300 000 

2 100 000 

1 600 000 
300 000 
200 000 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TUElZM SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 

7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ge
reğince (T. E. Kredi Bankasına yatırıla
cak paralar) 

22.780 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
(a) fıkrası gereğince (T. Emlâk Kredi 
Bankasındaki fon hesabına devredilecek
tir.) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Eğitim merkezi yapım giderleri 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

— 1320 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

176 304 000 

2 000 000 

174 004 000 

1 800 000 

54 728 000 

117 476 000 

300 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

1 

5 000 000 

177 208 000 

4 770 000 

54 438 000 

118 000 000 

1 800 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1970 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.711 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.712 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARTM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

400 000 

1 310 000 

820 000 
490 000 
550 000 

120 000 
230 000 

7 730 000 

176 304 000 

2 060 000 

250 000 

50 000 
200 000 

6 900 000 

184 008 000 

250 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 186 094 000 191 158 000 
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Bölüm Madde 

— 1322 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

(12 000 000) lirası T. Emlâk Kredi Ban
kasındaki fon hesabına devredilecektir. 
(5 000 000) lirası 7116 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi (A) fıkrası ile 9 ncu mad
desi' (D) fıkrasında belirtilen görevlerin 
ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ilgili ilke ve tedbirlerinin yerine getiril
mesi için bölge plânlama çalışmaları so
nucunda tesbit edilmiş olan beldelerin 
imar plânlarının uygulanmasını, sağlamak 
üzere belediyelere yardım (Sarf ve tahsis 
şekli İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit 
edilmek şartı ile İller Bankasında açtırıla
cak hesaba devredilecektir.) 

55 000 000 

55 000 000 17 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLlK, KURUM .KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 imar ve iskân Bakanlığı Memur ve Müs
tahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

— 1323 — 

1970 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

7 500 7 900 

7 500 7 900 

60 000 60 000 
• - - ı • • 

60 000 60 000 

1 10 001 

10 001 

1 
1 

10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1324 — 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

55 000 000 

7 500 

60 000 
1 

55 067 501 

Hükümetçe iste 
Madde Bıölüm 

Lira 

17 

17 
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Rapor 

Bütçe Sarma Komisyonr. Başkanlığına 

GÎHfŞ 

Köy İşleri Bakanlığı nüfusumuzun iîüyilk çoğunluğunun bulunduğu ve potansiyeli yüksek tabiî kayna 
kalkındırılmasını sağlamak, hem köylüyü daim iyi yaşama şartlarımı kavuşturmak ve kemde onu 'memleke 
lir duruma getirebilmek için, altyapı ve bakanlığa mevdu diğer hizmetlerde uygulayıcı ve kövv giden bü 
üzere, 4-951 sayılı Kanuna dayanılarak ':.'r> . 12 . '.1963 tarihinde kurulmuştur. 

16 . 7 . 1964 tarih ve 6/3349 sayılı Kararname uyarınca, 

1. .Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, köy kadınları gezici kuıvlan ve erk 

2. Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün köyyolları kuruluşu; 
3. Tarım Bakanlığına, bağlı ev ekonomisi hizmeti kuruluşları, Orman G-enel Müdürlüğü bünyesindeki 

nel Müdürlüğü, 
4. Sanayi Bakanlığına bağlı küçük sanatlar dairesi (şehir ve kasabalardaki küçük sanayi i.-Jeri ve 

Bakanlığında kalmıştır). 
5. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Hu İşleri Genel Müdürlüğünün .İemısuiarı Da 

köy elektrifikasyonu servisi; 
6. İmar ve İskân Bakanlığına bağlı Mesken işleri Genel Müdürlüğünün Köycülük Dairesi, Toprak v 
7. Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesindeki toplum kalkınması grupu; 
\Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü köy kadınları gezici kursları ve erkek gezici kursları ile ev ekonomisi 
geldikleri bakanlıklara iade edilmiştir. 

Yukarda adları geçen üniteler halen Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan; 
1. Yol, Bu ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, 
2. Topraksu Genel Müdürlüğü, 
3. Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü, 
4. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü,adları altında toplanmış olup Bakanlığa mevdu hizmetler 

rütülmektedir. 

Raporda, ,bu genel müdürlüklerin kuruluşları, görevleri, bu güne kadar yaptıkları hizmetler ile 1970 y 
ayrı belirtilmiştir. 
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BÖLÜM - l 

I O L SU VE ELEKTRİK İŞLERİ (YSE) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

1. Kuruluş : 

YSE Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde; Köy yolları Dairesi, İemesularj Dairesi ve köy elekt 
rilmesi suretiyle 1 . 7 . 19(if> tarih ve 6611 sayılı Bakardık onayı ile kurulmuştur. 

2. Teşkilât : 

2.1 — Merkez teşkilâtı : 
—• Köy yolları Dairesi Başkanlığı 
— İçmesuları Dairesi Başkanlığı 
— Etüt ve Plânlama Dairesi Başkanlığı ' 
— Köy Elektrifikasyonu Dairesi Başkanlığı 
— 'Makiııa ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
— Sondaj Dairesi Başkanlığı 
—• İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
— Murakabe Kurulu Başkanlığı 
—• ıSavunma Sekreterliği 
— Personel Müdürlüğü 
— Organizasyon ve Metot Müdürlüğü 

ünitelerinden kurulmuştur. 

2.2 — Taşra teşkilâtı : 

14 İldeki YSE. Bölge müdürlükleri ile 67 ildeki YSE. İl müdürlüklerinden ibarettir. 

3. Görevleri : 

Köylerin yol, içmesuyu ve elektrifikasyon hizmetlerinin; 
— Envanterlerini ve uzun vadeli plânlarını, 
— Etüt ve projelerini, 
— Yıllık programlarını, 
— Programların icrasını, 
— Lüzumlu malzeme, yedek parça ve makinalarm teminini, 
— Yapılan işlerin murakelbe ve kontrolünü yapar. 
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BÖLÜM - II 

Mevzualt 
1. Köyyolu yapımında mevzuat : 
— 442 sayılı Köy Kanunu, 
— 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri baklandaki kanun, 
—• 13 . 3 . 1962 tarih ve 6/279 sayılı Kararname (Köy yollan, yapını ve balcını yönetmeliği' 
— 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu, 

2. Köy İç me.su lan yapımında mevzuat : 
— 6200 sayılı DSİ. Teşkilât Kanunu, 
—• 7478 sayılı Köy İçmesuları hakkındaki Kanun, 
—• 178 sayıl] Askerî garnizonların içmesuları hakkındaki Kanun, 

3. Köy elektrifikasyonunda mevzuat : 
— 2819 sayılı EİE Kanunu, 
— 2805 sayılı Etibank Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu. 

BÖLÜM — ILI. 

Envanter durumu : 

( 1 . 3 . 1969 itibariyle) 

— Köy adedi (muhtardık) 
Müstakil yerleşim, ünitesi 
(Köy, mahalle, oba,, mezra, Kom. vs.) 

1. Köy yollara durumu : 

— Köy yolları ihtiyacı 
— Yapılmış kaplamalı köy yolu 
•— Yalnız yazın geçit veren tesviyeli köy 

yolu 
İz veya patika köy yolu 

35 877 
65 277 

İG2 055 Km. 
39 829 Km. 

13 015 Km. 
109 211 Km. 

http://me.su
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— Kaplamalı yolu mevcut köy adedi r 14 710 Ad. 

2. Köy içme suları durumu : 

— İçmesuyu yeterli olan ünite adedi. 
— İçmesuyu yetersiz olan ünite adedi. 
— İçme suyu bul mim ıy an ünite adedi. 

3. Köy elektrifikasyon durumu : 

•— Elektriği mevcut köy Ad. 
— Elektriksiz köy adedi. 

BÖLÜM — IV. 

1. Birinci Beş Yıllık Plân dönemi ile İkinci Beş Yıllık Plân dönemlinin birinci ve ikinci dilimini teşkil eden 1 
elektrik yatırımları için genel bütçeden ayrılan ödenekler ve yapılan hizmetler : 

Köy yolu İçmesuyu Yapı. Veri. ('). Yapı 
Veri. Ö. YapıY. Veri. Ö. Üni. (1 000 köy. 

Yıllar (1000. Tl.) (Km.) (1000 Tl.) Ad. Tl.) Ad. 

27 183 
16 716 
21 378 

1 684 
34 193 

1944 - 1963 250 
1963 4& 000 1 103 86 500 954 — • — • 

1964 85 826 2 180 95 000 1 214 10 000 — 
1965 98 360 3 449 172 000 2 192 17 500 122 
1966 139 543 4 308 182 500 2 600 20 000 184 
1967 178 360 4 385 200 300 2 800 20 500 350 
1968 232 693 6 774 259 180 3 600 77 000 778 
1969 332 109 6 500 292 383 5 000 82 000 711 

Toplam 1 112 891 28 699 1 287 863 18 360 227 000 2 395 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemi dle İkinci Beş Yıllık Plân döneminin birinci ve ikinci dilimini teşkil eden 1968 ve 
hizmetleri için il özel idare bütçelerinden ayrılan yardımlar ve halk tarafından yapılan yardımlar: 
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KÖyyolu 
özel. İd. Halk 

Yardımı Katılımı 

— 1330 -

İçmesuyu 
Özel id. Halk 
YatUımı 'Katılımı 

Elektrik 
Özel M. Hal 

Yardımı Katılım 

Toplam 

Yıllar (İOOOTİ.) (1 000 Tl.) (1 000 T.l) (1 000 Tl.) (1 000 Tl) (1 000 

1963 10 598 4 962 10 000 2 000 — 
1964 20 '987 6 960 — 12 800 1 000 3 5 
1965 45 773 7 301 a ooo 32 '600 1 200 5 0 
1966 73 612 12 000 6 100 32 50O 3 600 10 0 
1967 92 777 20 000 8 400 40 000 5 200 10 0 
1968 95 000 25 000 ,13 000 57 487 14 000 52 0 
1969 95 428 40- 600 10 248 91 780 16 212 90 0 

434 175 116 823 38 748 277 167 43 212 170 5 

BÖLÜM - V 

1969 yılı çalışmaları 

îkincıi 5 Yıllık Plân döneminin ikinci dili'mini teşkil eden 1969 yılında yapılan yol, su ve elektrik çalışm 
çeoinlden verilen ödenekler şıöyleldir. 

1. — Köyyolları : 

1. !1 — Devlet Bütçesinden verilen Ödenekler (Tl.) 

Cari güderler (İBakım ve İ'd. Gid. Haricinde) 
Bakım ve idame güderleri 
Etüt ve Proje giderleri 
Yatırım giderleri 
Malkina ve teçHı'izat alımJları 
Borç ödemeleri ve tranlscfer harcaimaları 

i 832 770 
50 213 400 
'5 000 000 

194 000 000 
81i 000 000 

68; 200 

'Toplam •332 109 ,370 
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1. 2 — Yapılan işler : 

Yiol (bakımı : 39 829 Km. 
Yol yapımı 
a) Kaplamalı : 6 !500 Km. 
Ib) Tesviye : 9 000 Km. 
Köprü yapımı : 581 A'ded 
İl tesisleri yapımı : '52 Aide'd 

Yapılacak hizmetler için Devlet Bütçesımden 332 109 370 Tl. özel idarelerden 95 428 000 Tl. halktan da işgüc 
Tl. değerinde hiz'mete katılma vâki olacaktır. 

1. 3 — 'Tatbiî âfetle ilgili çalışmalar : 

1969 yılında muhtelif tarihlerde selden tahri!)blan köy yolları : 

Hasar gören yolun 
İl sayısı Km. Köy Ad. Hasarın keşif bedeli Tl. 

25 1 625 414 22 951 729 

1969 yılında muhtelif tarüh'lerVle selden tahribolan köyyolıı köprüleri : 

Hasar gören Hasarın 
İl sayısı, Köprü Ad. Top. Açıklık Köy Ad. Keşif bedeli (Tl.) 

20 96 1 051 68 5 402 500 

1908 senesi sonunda ve 1969 senesi başında yurdumuz'da vukuu bulan şiddetli yağışlar dolayısiyle yukardaki tablo 
köpra'ler hasara uğramıştır. Sel haisarı 'bilhassa Adana, İçel, Balıkesir, Hatay, Kars ve Manisa illerinde b'üyük çapta 
yol ve 'köprülerinim hizimete açılması için 1969 yılırida çalışmalara başlanmış olup halen devam edilmektedir. 
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1. 4. — ıMalkina alımı : 

1909 yılında 4 milyon dolarlık İtalyan kredisi ile aşağı'daki makinalar alınmıştır. 

İMaJkina cinsi Miktarı (AdeM) 

Paletli Traktör 52 
Paletli yükleyici 130 
Treyler çekici 45 
Aslfalt distrülbitörü o 

HMtfolik exkavatör 2 

'Adı gecen makinalarm ıbüyük bir kıismı illere ve bölgelere tevzii edilmiştir. 

'Bumdan başka Avrupa İskân flonunldan temin edilen 1,2 milyon dolâr'lık kredi ile aşağıdaki makinaları alm 

MaJkinanm çinisi ('Miktarı (Addd) 

'T rene er 
Kompresör 
İSırt KJonıresıörü 
iSoıidaj malkinası 
Loglmaster cihazı 

o 

50 
35 

8 
5 

Ayrıca YİS'E. Genel Mü'dürlüğiü imkânları ile şu ma'kinalar alınmış ve bölgelere tevzıii ddilmiştir. 

Ma'kinanm cinsi Miktarı (Adöd) 

Damperli kamyon 120 
Kompresör 22 
Konkaıstor 5 
Pikap 4 
Kaptıkaçtı 8 
Otıolbüs 4 
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2. — içmesuiarı : 
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2. 1. Devlet Bütçesinden verilen ödenekler 

Cari giderler 
Etüt ve Proje (giderleri 
Yatırı m 
Makin a teçhizat alımı 
ti transfer harcamaları 
Rerma'ye teşkili ve borç, ödemeleri 

Toplam 

1 485 500 Tl. 
.15 500 000 Tl. 

.186 875 000 Tl. 
12 625 000 Tl. 
75 000 000 Tl. 

897 352 Tl. 

292 382.852 Tl. 

2. 2. — Yapılan işler : 

Üzerimle çalışılan ünite 
İ'kmal edilen (ünite 

2. 3. — Dicle - 'Fırat havzası çalışmaları 

(> 478 Aded 
5 000 » 

Dicle - Fırat havzası özel projesi için : 
A/2 Yatırıim harcamaları 
A/3 Transfer (harcamaları 
Olmak üzere toplam 
13u miktar yatırım ile; 
1 1!28 aded ünitenin içmesuyu inşaatına başlanmış 

558 aded üniteye iç mesaiyu getirilmiştir, 

ö:} 178 000 Tl. 
5 999 000 Tl. 

59 177 000 Tl. lık bir yatırım yapılmıştır. 

2. 4. Askerî garnizon liçjmesuyu inşaatları 

178 sayılı Kanun uyarınca 212 aded askerî garnizon içmesuyu inşaatına başlanılmış olup bunun 211 adıedi ilk'ma 
2. 5. — Kaptaj, sondaj ve tulıımiba montaj çallıışmalan : 
T97Ö yılı çalışmalarına ön haızırlıık olmak üzere; 
1 515 aded ünitenin kaptaj inşaatı 

150 aded ünitede toplam 15 O00 m. TülVle sondaj kuyusu 
240 aded üniteye tulumiba miontaj işleri ikmal edilmiştir. 
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3. — Elektrifikasyon : 

3. 1. — Devlet Bütçesinden verilen ödenekler ile özel idare ve halk yardımları 
Yatırım giderleri : 82 000 000 Tl 

90 000 000 Tl. 
16 212 000 Tl. 

'Köylü katılımı 
Öze1! idare yardımı 

3, 2. — Yapılan $ş : 

Üzerinde çalışılan : il 547 aded köy 
İkmal edilen : 711 aded köy 
T&GÖ yılı program mldalki işler için verilen ödeneklerle ancak 1970 - 1971 seneleri içinde ikmal edilebilec 

BÖLÜM - VI 

Plân hedefleri 

1. — Köy yolları : 

İkinci 5 Yıllık Plân döneminde köy yolları yapımında grup köy yolları yapımına ağırlık verilecektir. 
Evvelce yapılan uzun süreli grup köy yolları plânlama çalışmaları sonucunda köylerimizin büyü'c çoğ 

ları ağı yaklaşık olarak 64 000 Km. yi bulmuştur. 
Birinci sınıf köy yolu standardına uygun şekilde inşa edilecek olan bu yollar uzun ömürlü olacak ve 
İkinci 5 Yıllık Plân süresince toplam 17 500 Km. grup köy yolu yapılması öngörülmüş olup bunun yılla 

İkinci 5 il grup köy yolu yapımı : 

Yıllar 1968 1969 1970 1971 1972 

Yol miktarı (Km.) 3 100 3 300 3 500 3 700 3 900 
Ayrıca; 

— Orman yolları ile orman içi köy yollarının 'koordineli bir şekilde ele alınması, 
— Mevcut orman ve DSİ. şedde yollarından köy yolu olarak yararlanılması, 
— Maden istihsal sahalarının köy yolu ihtiyaçlarına önem verilmesi, yıllık program ve icra plânların 
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2. — İçme suları : 

İkinci 5 Yıllık Plân döneminde 12 500 üniteye yeterli ve sıhhi içime suyu getirilmesi öngörülmüş bulunmaktadı 
Bunun tahakkuku halinde 1972 sonu olarak içme suyuna kavuşmuş olan ünite adedi 35 978 e ulaşacaktır. 
İçme suyu tesislerinin inşasında bu tempoya uygun olarak derlendiği takdirde 1982 yılında yurdumuzda susuz 

metfcedir. 
1970 yılında 5 000 aded üniteye içme suyu getirilmesi programlanmış bulunmaktadır. Bu yüksek hizmet seviy 

sını mümkün kılacaktır. 

3. — Elektrifikasyon : 

Köy elektrifikasyonunda İkinci 5 Yıllık Plânda miktar olarak belli bir hedef verilmemiştir. 

Yurdun 'köy elektrifikasyonu ihtiyacının yüksek ve bu konudaki taleplerin gittikçe artması nedeniyle işe hız ka 
gramlarda asgari 1 000 köye elektrik verilmesi hususunun teminine çabsılmaktadır. Ancak ulaşılması istenen y 
üdür. 

BÖLÜM - VII 

1969 ve 1970 yılında Devlet Bütçesinden verilen ödeneklerin karşılaştırılması 
(000) Tl. 

1969 1970 Artma Azalma 

Köy yolları 332 109 349 011 16 902 — 
İçme suyu 292 383 280 480 — 11 '903 
Elektrik: 82 000 71 800 — 10 200 

Toplam 706 492 701 291 16 902 22 103 

Ta'blonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere yol hizmetlerinde ödenek bakımından önemli bir artış olmamış, anc 
fikasyonu ödeneklerinde eem'an (22 103 000) TL lık azalma olmuştur. 

Bu bakımdan gerek plân hedeflerine ulaşılması ve gerekse artan taleplerin zamanında karşılanabilmesi için yol 
derinin artan 'hizmetler muvacehesinde çoğaltılmasına bağlı bulunduğunu belirtmek isteriz. 
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BÖLÜM — VIII 

Özel projeler 

Normal yıllık. programlarla çözümfenmesi uzun zaman alan fakat kısa çözümlenmesi gerek ekonomik v 
işler için Devlet Plânlama Teşkilâtının da işbirliği ile özel projeler tanzim edilmektedir. 

1. Köy yollan yapım kapasitesinin dengelenmesine ait makina talep projesi : 
Köy yollarında tesviye yol yapımTiıı gerçekleştiren. makina kapasitesi yeterli seviyecl'e olduğu hakle bu 

bakımı için. lüzumlu makina parkı kapasitesi buna paralel durumda 'bulunmamaktadır. 
Bu farkın giderilmesi için hazırlanmış olan bu proje ile. makimi ahırdan için (80< 000 000) lira ödene 

(İç ve dış finansman) 

2. Orman köyleri projesi : 

Memleketimizin 22 ilinde ımevcüt orman köylerimizin % 62 si yerinde kaikındınlabilecek nitelikte gö 
Bu köylerin yol ihtiyacının öncelikle halli için 14 000 Km. yolun inşasına zaruret bulunmaktadır. 

10 yılda tahakkuk, edecek olan bu proje ile toplam (12 400 000) liralık iç, (8 712 000) $ lık dış finan 
3. Karadeniz /bölgesi köy yolları hapımı için makine, talep ve 'çay istihsal yolları projeleri : 
Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek üzere, coğrafî durumu ve nüfus dağılışı bakımından öze 

yollan için ölzel bir proje hazırlanmasına lüzum kfısıl olmuştur. 
Proje gereğince bölgedeki 8 ilde 22 429 Km. köy yolunun ele alınması ica'betmekto olup projenin mal 
Ayuea gittikçe yurt ekonomisine katkısı artan çay mahsulünün ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 

zırlanmaktadır. 
Artvin, Rize ve Tra'bzon illerinin önemli bir kısmını kapsamına alan bu proje ile 10 yılda 1 54o K.m 

onarımı olmak üzere toplam 2 l>82 Km. yol üzerinde çalışma yapılması öngörülmektedir. 
Karadeniz bölgesi projesindeki makinalar sağlandığı takdirde bu proje için bir makina alımına lüzum b 

4. Akdeniz- jbölgesi köy yolları .asfaltlama projesi : 

Akdeniz 'bötgesindclki Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Maraş ve •Gaziantep illerinde geçimi tekmahsule 
kası çerçevesinde mahsullerin tozdan gördüğü zararı önlemek üzere bölgedeki 5 104 Km. yolun yapım v 
zırlanmışti'i". 

10 yıl da tamamlanması hedef alınan projenin finansman ihtiyacı, makina alımı için (4 2.1.0 150) $ 
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5. Doğu Anadolu <köyyolları yapım ve iş giicü potansiyelini değerlendirme projesi : 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 23 ilimizi içine alan bu proje ile 39. 329 Km. yolun yapılması 6012 Kın. tes 
onarılması öngörü lmıüişt'ür. 

Projenin 10 yıllık toplam finansman ihtiyacı (3 455 000 000) liradır. 

6. Hudut köyleri Elektrifikasyonu yatırım projesi : 

Şimdilik 5 ili kapsamına alan bu proje ile 6'59 hudut köyünde yaşayan 320 000 vatandaşımız elektrik enerjisin 
projenin toplam finansman ihtiyacı (84 200 000) lira olup bun mı (28 100 000) lirası köylü katılımı olarak sağl 

7. İğdır Ovası Developman projesi : 

İğdır ovasının kalkındırılması amacı ile çeşitli kuruluşlarca müştereken yürütülen bu projenin koordinatörlü 
beraber projede g-örev alan kuruluşlar kendi paylarına isabet eden hizmetleri yürütmekle m:rkellef kılınmıştır 

•Bu özel proje gereğince YSE Teşkilâtı 1970 yılında bölgede şu hizmetleri gerçekleştirecektir. 

Köy yolları : 

(4 120 000) liralık yatırımla 40 Km. yeni köy yolu yapılacaktır. 

İçmesuları : 

(3 .1.73 000) liralık yatıranla 36 üniteye içme suyu temin edilecek olup 1969 yılından devreden bu işler 1970 ve 
tır. 

Elektrifikasyon : 

1969 yılı programında yer alan İğdır projesine dahil, 
31. köyden 20 adedinin elektrik tesislerinin yapımı Simel Şirketine ihale edilmiş olup (1 600 000) Tl. Iık ya 

edilecektir. 

8. Kızıltepe - Viranşehir Harran ovaları Developman projeleri : 

Grüney Doğu - Anadolunun kalkındırılması çalışmalarının bir kısmı olan Kızıltepe, Viranşehir ve Harran oval 
kuruluşlarca müştereken yürütülecektir. 
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1970 yılında proje sahalarında yapılacak YSE çalışmaları için lüzumlu ödenek aşağıdaki tabloda göster 

İşin cinsi Kızıltepe Viranşehir Harran Toplam 
ovası ovası ovası 

6 795 4 400 6 440 17 6 
10 440 5 520 10 800 26 7 
3 400 1 200 4 600 9 

Köy yolu 
İçmesuyu 
Elektrik 

Toplam 20 685 11 120 21 840 . 53 5 

9. Urfa - Viranşehir - Ceylânpınar Tanımsal yerleşim projesi : 

Özel bir proje olarak hazırlanan, Urfa - Viranşehir - Ceylânpınar tarımsal yerleşim projesi ile ilgili 
yolları, içmesuları ve elektrifikasyon hizmetleri YSE. Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

1970 bütçe yılında bu bölgede köy yollarının inşaası için 4 200 ve 17 aded yerleşim ünitesine sıhhi iç 
1972 yılında başlayıp 1973 yılında tamamlanacak olan 17 aded köye elektrik temini için (8 168 000) Tl. olma 
finansmana ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

10. Dünya igııda yardanı projeleri : 

320 No. lu proje : 
Urfa ve Mardin illerini içine alan ve bu illere ait 816 aded köye içmesuyu getirilmesi işinde gönüllü 

şılığı gıda yardımı yapılmasını öngören bu projenin süresi 8 yıldır. 
'Daha geniş çapta yol ve içmesuyu işlerinde gıda kullanılmasına matuf yeni bir proje hazırlanması 

11. Güney 'Doğu - Anadolu (bölgesel gelişme projesi : 

Gün oy Doğu - Anaıdolunun gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak üzere bu bölgedeki 5 il için YSE. G 
bir gelişme projesi hazırlanmasına başlanması ve bu projenin bir bütün olarak yürütülmesini temine m 
^Müdürlüğünce kurulması 1969 yılı icra plânında öngörülmüştür. 

Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup projelerin biran evvel hazırlanması temenniye şayan bul 

12. Malazgirt projesi : 

Muş ilinin (Malazgirt ilçesinin Mtünllnü hine ialan ve 'bu ilçenin yol, 'su ve ellektrık ihtiyacının karşı 
sinin malî portesi (44 500 0D0) liradır. 
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13. Sağlık ocakları : 

Sosyalizasyon bölgelerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygun yerlerde sağlık ocakları ve sağlık e 
ocaklarına ve evlerine yol, su ve elektrik hizmet'erinin YSE. Teşkilâtınca öncelikle götürülmesi hususu temenniy 

BÖLÜM - l 

TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

1. Kuruluşu : 

'Topraksu Grenci Müdürlüğünün kuruluşu 1952 yılında Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Oencl Müdürlüğü büny 
sinin teşkili ile başlar. Şube 1957 yılında Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama Reisliği haline getirilmiş ve 1960 y 
•TOPRAKSU Genel Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir. .Bilâhare Bakanlar Kuruulnun 16 . 7 . 1964 tarih ve 3 
İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

2. G-örevleri : 

Topraksu Genel Müdürlüğünün görevleri özetle şöyledir. 
— Ziraate elverişli topraklarda erozyonu durdurmak, sel sularının zararlarını önlemek, suyu toprakta muhaf 

ğinin devamlılığını sağlamak maksadiyle lüzumlu tedbirleri almak, 
— Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mülkiyetindeki yabani Zen'tinlik, harnupluk, sakızlık, fun 

lık, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları ziraate elverişli hale getirmek, 
— Sulu ziraat sahalarında suyun ziraatte kullanılmasiyle ilgili arazi tesviyesi ve diğer tarla içi sulama ve d 

mesini temin etmek, 
— Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesislerini kurmak veya evvelce yapılmış te 

mek ve işletmelerini sağlamak, 
Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, açma, ıslâh, arazi tevhidi ve kulanılaıbilme kabiliyetleri bakımından 

leri ve sınıflandırılmasını ve toprak haritalarını yapmak, 
— Toprak ve toprak verimliliğinin muhafazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı her türlü deneme ve a 

eğitim ve teknik yardımda bulunmak ve örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 
— Toprak muhafaza, ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallere münhasır kalmak şartıyle tüzüğü gere 
— Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetler de icabı halinde birlikler, ortaklıklar, müt 

hükmi şahsiyeti haiz işletmeler kurmak, 
— Topraksu kredileri ile çiftçi yatırımlarını teşvik etmek, 
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3. Teşkilâtı : 

1340 

Topraksıı Genel Müdürlüğünün bütün Türkiye'de 18 Topraksu Bölge Müdürlüğü (52 Topraksu Başmü 
Bğitim Merkezi Müdürlüğü, 1 Topraksu Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1 Topraksu Araştırma 
lüğü, 1 Kartoğrafya Müdürlüğü ve 21 Döner Sermayeli İşletme Müdürlüğü mevcuttur. 

Topraksu Genel Müdürlüğünde ealısan persom lin büyük bir kısmı Ziraat Yüksek Alühcndi.-,i o'up, O 
jeologlar da istihdam edilmektedir. 

Halen teşkilâtta 714 teknik eleman çalışmaktadır. 

BÖLÜM - II 

Topraksu G-enel Müdürlüğünün 1969 ve 1970 yılı yatırım bütçeleri ve muk 

1. Topraksu 'Grene! Müdürlüğünün 1969 yılı yatırım bütçesi : 

Proje sahası Yatınım tutarı 
Proje adedi hektar Tl. 

Küçük su ve münferit sular 
Su!aım a developmanı 
Drenaj vo arazi ıslaJhı 
Toprak muhafaza 
Topralk ve su kooperatifleri 
Taşıt - malkina ve efcipımanfları 
(20 'imiİyonu, hareanaımaz) 
Topraksu (kredileri 

179 88 591 73 577 000 
9 151 368 61 945 000 
29 8 484 18 140 000 
18 -8 818 9 065 000 
85 19 788 49 853 000 

61 254 000 

1 561 7 897 88 877 279 
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2. Topraksu Genel Müdürlüğünün 1970 yılı yatanım foüJfeçeisıi 

Küçük su ve münferit sular 
Sulaım a deıvelopımanı 

Drenaj ve arazi ıslahı 
Toprak muhafaza 
Toprak ve su kooperatifi 
Taşıt. - makina ve ekipman 
(20 milyon nakden hareanamaz. 

— 1341 — 

Proje sahası Yatınım tutarı 
Proj'G ade'di hektar Tl. 

102 
9 

Arazitesviyesi 

14 295 47 690 000 102 
9 

Arazitesviyesi 23 010) 
Drenaj 10 600) 81 140 000 
Arazi tevhidi 9 300) 

15 3 838 7 335 000 
15 4 472 6 750 000 
20 9 910 29 879 000 

65 934 000 

BÖLÜM - III 

Taşıt ve makina yatırımları 

28 Şubat 1969 tarihinde Hükümetimizle Milletlerarası Kalkınma Birliği (IDA) ve Milletlerarası İmar ve Kalkın 
zalanmış bulunan (24) milyon dolarlık krediden (6,3) milyon doları proje sahasında kullanılmak üzere ithal edil 

•tefrik edilmiştir. 
1970 programında (6,3) milyon dolardan ancak (4 567 000) doların kullanılacağı hesaıbiyle bütçenin 23.141 

tahsisat konulması teklif edilmişti. 
Bu tahsisatın (41 468 000) lirası nalkten hareanamaz. 
Yani, IDA ve IBRD den çekilecek olan döviz karşılığı olup, bütçe tekniği baikummdan 1970 bütçeısiınde sadec 
Bilâhara, yukarda nakten .hareanamaz şerhli (41 468 000) liralık mdblâğ (20 000 000) liraya indirilmiş bulun 

1970 yatırım bütçesine 23.141 bölümünden son şekliyle (63) 900 000) liralık ödenek konulmuş ve bu meblâğın 
eanamaz şerhini ihtiva etmektedir. 

(41 460 000) liralık naıkten hareanamaz şerhli meblâğın (20 000 000) liraya indirilmiş olması Topraksu Genel 
kil etmom'okte ise de Maliye Balkanlığmca bütçe tekniği bakımından döviz karşılığının bütçeye tam olarak kon 
fayda mütalâa edil inciktedir. .: ; ., 
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Taşıt durumuna gelince: Mâlûım olduğu üzere bütün resmî daireiler gibi Topraksu Genel Mülürlüğü d 
min etmektedir. 

Her yılın Bütçe Kanununda kadroları çıkan taşıtların bedelleri serbest bırakılan yüzde rıisbe tinde Ofis 
zeme Ofisi G'eneıl Müdürlüğünde taşıt mevcutsa yatırım gerçekleşebilmektedir. 

Bu gerçekleşme hiçbir sene % 50 nin üzerine ul aşamamaktadır. Bundan doilayı da teşkilât elinde, ekon 
her geçen sene artmaktadır. 

BÖLÜM - IV 

1969 yılı çalışmaları 

1. Yatırım çalışmaları: (Tatbik edilen projeler) 

Faydalanan 
Proje Proj/e sahası çiftçi ailesi Y atının tutarı 
adedi hekta r adedi TL 

Küçük su ve münferit sulatma tesisi 170 22 847 21 158 71 819 000 
Sulama developmanı 7 43 163 14 518 56 920 000 
Drenaj ve arazi ıslahı 26 8 988 4 347 10 997 000 
Tıoprak muhafaza 17 4 012 3 .385 7 552 000 
Kooperatif projeleri 58 14 446 6 764 44 813 000 
Taşıt, ımakina ve ekipmanları 

Toplama 278 

46 784 000 

Toplama 278 93 456 50 172 238 885 000 

2. Diğer çalışmalar : 

1969 yılı yatırım hizmetleri haricindte Topraksu Genel Müdürlüğünce 93 aıded toprak ve su kooperatifin 
rak, 5 960 aded su numunesinin tahlili yapılmış, (19 187 500) hektar sahanın toprak etüdleri bitirilerok bü 

Bu suretle 1966 yılında başlanıilmış bulunan Türkiye geliştirilmiş topraik haritası çalışmalarının arazi etü 
hektar sahada) tamamlanmış. 

1 561 aded kontrollü Topraksu projesi hazırlanmış, bu projelerle 7 897 hektar arazide (33 377 279) Tl. 
İBu yatırımın (23 166 569) Tl. sı kreldi olarak çiftçilere verilmiş, (10 208 710) Tl. sı da çiftçilere© karş 
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Ayrıca çiftçilere, çiftçi gruplarına ve müesseselere Topraklsu konuları için 242 aded teknik yardım projesi hazı 
met götürülmüş ve (7 184 026) liralıik yatırım yapılmıştır. 

TEŞKİLÂTLAMA VE KREDİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A) Kuruluş, görev ve teşkilâtı : 

I —Kuruluş : 
Köylünün ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağlayıcı köy ve köylü teşebbüslerini teşvik 

lâtlandırmak, köy sorunları üzerinde araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak üzere Köy İşleri Baka 
rih ve 2484 sayılı Bakanlık onayı ile 4 . 12 19'67 tarihinde «Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü» kurul 

II — Görevleri : 

a) Köy ve köylü sorunlarını çıok yönlü ve devamlı şekilde araştırmak, köy ve köylünün gerçek durumunu v 
birleri tesbit etmek ve bunların mahallî ve millî seviyedeki plân ve programlara aksetmesi için tekliflerde bulun 

b) Köylerin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılmasını gerçekleştirmek maksadiyle Bakanlık Bütçesinde 
lık ve kuruluşlardan (Bakanlık emrine intikal ede n ödenek, kredi ve fonları kullanmak. 

c) Devletle halkın elele ve tgüç birliği içinde çalışmasını sağlayan köy kalkınması metodunu geliştirmek, ilgil 
d) Köy el sanatlarının araştırılmasını, geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıeı tedbirleri almak 

bilgi ve hünerler edinmelerine yardım etmek. 
e) Dağ ve Orman köylerinin kalkmdırılma lan maksadiyle diğer kuruluşlarla işbiriği içinde plânlı bir şek 
tf) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek maksadiyle her türlü teknik ve malî yardımda bulunmak ve istih 

mesi için .gerekli faaliyetleri göstermek. 
g) Yukarda sayılan (görevlerin gerektirdiği; etüt, envanter tcsbiti, deneme, sosyo - ekonomik ve teknik 

işleri yapmak veya yaptırmak. 

III — Teşkilâtı : 

Yeni kurulmuş lolması, Teşkilât Kanununun bulunması, kadro ve ödenek kifayetsizliği nedeni ile organizasyon 
olan Genel Müdürüğün el'an merkezde El Sanatları, Kooperatifçilik ve Orman köylerini Kalkındırma Daireler 
bnm v<o diğer idari şubeleri bulunmaktadır. 

Teşkilât Kanun tasarısına parelel olarak kıı ruluşunu tamamlamağa çalışan Genel Müdürlük bu arada köy v 
sosyal, ekonomik ve idari yapı yönlerinden devamlı araştırılmasını sağlayacak yeni bir ünitesinin hazırlıkları 

Bu yeni Genel Müdürlüğün Taşra Teşkilâtı ise Üç îl'de kurulmuş bulunan Grup Amirliği, 7 Il'de bulundur 
manı, 16 pilot proje bölgesinde Orman Köylerini Kalkındırma Grup Müdürlüğü ile 6 Elsanatları Eğitim Merkezi 
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<B) Köye götürülen toplam hizmetler : 

I - Araştırma <ve etüt çalışmaları : 

'Genel Müdürlüğün kuruluşundan 4 Kaısıra 1969 tarihine kadar- 23 aylık devrede 5 755 çeşitli 'müracaat 
gerek heyetler halinde ve gerekse ferdî ve yazılı olarak yapılan bu müracaatlara istinaden 4 390 köy de etüt 

II - El sanatları Çalışmaları : 

ıSo-n üç yıl zarfında açılan 977 gezici köy el sanatları kurslarına 24 210 köylü vatandaşın devaıim sağlanm 
5 6ö'0 sine lüzumlu tezgâh, makina ve avadanlıkları verilmiştir. 

Acılan Davanı 'Mezun 
kurs iecleu olan Dağıtılan 

Yılı sayısı iöğrenci ad. öğrenci araç 

10Ö7 290 6 994 4 22(7 1 042 
19618 410 8 164 5 8(31 2 711 
4969 270 6 Û5<2 3 602 4 897 

Toplam 970 121 '210 43 6<60 5 650 

III - Kooperatifçilik (hizmetleri : 

VS'on üç yılda proje tutarı (!27 '600 OOOl) 44. olan 105 kooperatif yatırımıı gıuıçekleştırilmiş ve bu yatırımlara 
an ıştır. Ayrıca dış ülkelere işgücü göndermede öncelik alan 39 kooperatife nakdî Devlet yardımı yapılmadan 
(7 206 000) Tl. olan 39 yatırım projesi uygulanmış, böylece 3 yıl zarfımda köy kooperatiflerimizin tutarı (34 
rulmuştur. 

IV - Orman köyleri kredi uygulaması : 

Genel Müdürlüğün kurulduğu 1'9''67 yılından 45 Aralık 1969 tarihine, kadar 0834 saydı Orman Kanununu 
Ziraat Bankasında teessüs ettirilm'iş fondan 44 kooperatife ve 5 891 orman köylüsüne (28 047 000) Tl. tutarın 
Tl. sının intikali sağlanmıştır. 

Not : 1969 yılı rakamları 15 Aralık tarihi itibariyledir. 
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V - Toplum kalkınması çalışmaları : 

Küçük toplum birimlerinde teşöbhüs güoünü geliştirmek ve büyük malî katkı gerektirmiyen mahallî toplum kalkı 
nı sağlamak üzere 1968 ve 1969 yılı 'bütçelerine konan «köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teş 
rine yardım» ödeneğinden 2 yılda her ile (25 000) Tl. olmak üzere, (3 350 000) Tl. yardım gönderilmiş, aynea 2 1713 
(13 290 000) Tl. Devlet katkısı sağlanarak (43 103 000) Tl. lı-k tesis vücuda getirilmiştir. 

Proje Köy Proje Devlet Halk 
Yılı sayısı sayısı tutarı katkısı katkısı 

1968 441 954 23 000 000 7 '162 000 15 838 000 
1969 924 1 219 20 103 000 6 128 000 13 975 000 

Toplam 965 2 178 43 103 000 13 390 OOO 29' 013 000 

VI - Hizmetlerden yararlanan köy ve ^vatandaşlarımız : 

1968 - 1969, yani Genel Müdürlüğün hizmete girdiği iki yıl içerisinde yatırımlarını yönelttiği köy, aile ve nülfus mik 

Faydalanan 

Hizmetin nevi 

El sanatları 
Kooperatifçilik 
Toplum kalkınması 
Orman köyleri (Kredi) 

Toplam 

Köy sayısı Aile sayısı Nüfus s 

680 9 433 
420 48 3T5 2 

2 173 273 370 1 3 
919 9 054 

4 192 340 232 1 7 

Not : Rakamlar 15 . 12 . 1969 tarihi itibariyledir. 
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C) 1969 ödenekleri ve faaliyetleri : 

Mülstavdl bir bütçeye sahip bulunrnıyan Genel Müdürlüğün diğer 'bakanlık ve genel müdürlük 'bütçelerind 

MI sanatları 
Kooperatifçilik 
Orman köyleri 
Toplum kalkın m ası 

Toplacı 

( A / l ) (A/3 ) 
( A / l ) Yat ı r ım 'Transfer 

Cari giderler giderleri 'harcamaları 

150 600 4 000 000 
2 240 000 3 000 000 

647 024 1 460 0O0 5 000 000 
10 O00 000 

3 087 624 8 460 000 15 000 000 

a) El sanatları faaliyetleri : 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin. 23.320 «Manal modelleri satmalnsması ve dağıtılması:* fası] ve maddesinde 19 
olarak yer alan (4 000 000) Tl. ödeneği ilâveten T. Halk Bankasında mevcut fon hesaplarından 1969 a d 
(7 000 000) Tl. ile 15 . 12 . 1969 tarihine kadar açılan kurslar ve dağıtılan araçlar : 

I)( H'ftltl 

1969 Açıl; an (< e ir ek leşme 0 •den Dağıtı 
Manav. kolu Prograı [ 1 1 1 kuı L\Sİ ar % si ö£ JTCiıci ara 

İ l ah 250 167 70 3 600 1 
Ba t tan iye 20 13 60 291 
Trikotaj 10 47 75 1 158 
Hububa t sap] .arı 10 7 70 167 
Ağaç işleri 10 6 «0 130 
Sim - sırma 15 12 90 308 
Kilim - heybe 15 9 70 221 
İplik bükme - boya 10 4 40 79 
El dokuma 10 5 50 98 
Çorapçılık — — — — 

Toplam 400 270 68 6 052 1 
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Dairenin diğer faaliyetleri : 
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Euitim merkezleri 968 1969 

101 
100 125 
— 80 
— 75 
60 60 
60 60 

321 100 Öğrenci 

Tuzla 
Muş 
İsparta 
Ağın 
Sivas 
Bilecik 

2. — Elektrikçilik kursları : 

YSE Genel Müdürlüğü ile müştereken acılan elektrikçilik kursları, 
1. Dönem 7 Ekim 1968 - 23 Mart 1969 67 öğrenci 
2. Dönem 12 Mayıs 1969 - 20 Ekim 1969 60 öğrenci 
3. Dönem 1 Aralık 1969 da başlamış olup Mayıs 1970 sonuna kadar devam edecektir. Halen kursta 62 öğrenci 
2. Dönem için (332 000) Tl. harcanmıştır. 

3. — Fuar sergileme : 
Çeşitli el sanatları mamullerinin yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlarda tanıtılmasına bu yıl da devam edilmi 

Kayseri, Bolu ve Tatvan fuarlaıında bu maksatla teşhir reyonları aç.ılmştıır. 
b) Kooperatifçilik faaliyetleri : 
1. — 1969 ödenekleri : 

Maddesi Ödeneğin çeşidi 1968 1969 

21.111 Etüt ve proje, giderleri 
21.112 Teknik personel ücretleri 
21.113 T. Per. G. G. yolluğu 
21.130 Kooperatif yatırımlarına Devlet katkısı 
23.112 Taşıt alımları 

Yatırım harcamaları 
(A/ l ) Cari giderler 

500 000 
950 000 
150 000 

1 325 000 
100 000 

3 025 000 

800 000 

300 000 
1 900 000 

3 000 000 
2 240 000 

1970 t 

1 0 

3 
1 7 

3 0 
2 1 
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2. •—• 1969 program ve 15 . 12 . 1969 gerçekleşmesi 
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Program Gerçekleşe 

Sayısı Proje Tut. Dev. Yrd. Sayısı Proje Tu 

2 Ton/Gün 
Mandra 24 3 000 000 600 000 19 2 375 00 
5 Ton/Gün :i4 3 080 000 560 000 13 2 860 00 
Mandra 
Soğuk hava deposu 7 1 750 000 350 000 6 1 500 00 
Tavukçuluk projesi 5 625 000 125 000 — — 
Mahsul Muh. Evi. 9 900 000 180 000 7 700 00 
Muhtelif — 425 000 85 000 85 — 

59 9 780 000 1 900 000 45 7 435 00 
Gerçekleşme oranı % 76 dır. Yıl sonuna kadar programın ;% 100 gerçekleşmesine çalışılacaktır. 

3. — Dairenin diğer faaliyetleri : 
a) 1 . 11 . 1969 tarihine kadar 20J aded köy kalkınma kooperatifi kurulmuştur. 
b) Kooperatiflerden öncelikle dış ülkelere sevk edilen işçilerin gönderdikleri aidatlarla 39 kooperatife 

(7 206 000) Tl. tutarında 39 proje uygulanmıştır. 
c) Etüt talebeden 316 köy kalkınma kooperatifinden 174 ünün etüdü tamamlanmıştır. 
d) 46 kooperatifte ön etüt, 76 kooperatifte muhasebe ve mevzuat etüdü yapılmıştır. 
e) Türk - Alman Kooperatifçilik eğitim projesi gereğince 25 kooperatör yıl içinde Almanya'ya gönderi 

C) Orman köylerini kalkındırma çalışmaları : 
1. — ödemeler : 

Madde ödeneğin cinsi 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.112 Tek. Per. ücretleri 
21.113 Tek. Per. G. G. yolluğu 
23.112 Taşıt alımları 

1968 1969 

380 000 380 000 
740 000 900 000 
.60 000 60 000 
520 000 120 000 

1 700 000 1 460 000 
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Madde Ödeneğin Cinsi 1968 1969 1970 Teklif 

113.180 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi gereğince Ziraat Bankasına 4 000 000 5 000 000 5 000 

2. 1969 yılı çalışmaları : 

a) ' 15 Aralık - 1969 tarihine kadar 3 941 aileyi kapsıyan 26 kooperatife (5 174 000) Tl. kredi açılmış bundan 
sağlanmış olup intikaller devam etmektedir. 

b)1 Tarımsal gelişim imkânlarına kavuşturmak amaciyle 1 535 aile reisine (5 935 000) Tl. ferdi kredi açı 
nm intikali sağlanmıştır. 

c)' Halıcılık yönünden 71 kursiyere (107 000) Tl. kredi açılarak intikali sağlanmıştır. 

Toplam olarak 1969 yılında 5547 adle reisine (11 216 000) Tl. kredi açılmış; bunun (4 518 000) Tl. nm intika 

d) 1969 yılında 883 arıcı kursa tâbi tutularak 277 fenni kovanla teçhiz edihmişlerdir. 

D) Toplum kalkınması (çalışmaları : 

a) Köy teşebbüslerini desteklemek için 19 69 Bütçesin/in 34.350 tertibine konan (10 000 000) Tl. nm (1 000 0 
alınmıştır. Geriye kalan (9 000 000) Tl. 20 . 1 2 . 1969 tarihi itibariyle 67 ilden gelen projelere tahsis edilmiş durum 

b) 1969 programı tamamen gerçekleşmiştir. Ancak vilâyetler emrine tahsis edilen (2 872 000) Tl. ödenekle 
'gerçekleştirildiği ve halk katkısı tutarları mahallerinden henüz bildirilememiştir. 1968 yılında uygulanan 441 
aile ve 666 425 nüfus faydalanmıştır. 
1 1969 yılında ise uygulanan 524 projeden 1 219 köy 140 185 aile ve 700 925 nüfus faydalanmış, iki yıllık 
965 projeden 2 378 köy, 273 470 aile, 1 367 350 nüfus faydalanmış bulunmaktadır. 
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c) 1969 yılında teşvik ödeneği ile meydana getirilen proje çeşitleri ile sayılan öncelik sırasına göre 

Sıra No. : Konu Çeşüdi Sayısı 

1 Köy konağı 183 
2 Köprü 71 
<> <> Sulama 62 
4 Çamaşırhane 35 
5 Telefon 30 
6 W. C. 30 
7 Değirmen 31 
8 Hamam - Çamaşırhane 16 
9 Fırın 12 

10 Gazino - Otel 11 
11 Hamam 8 
12 Dükkân 7 
13 Köyiei Yolu 5 
14 Konserve evi 5 
15 Kanalizasyon 4 
16 Mezbaha 3 
17 Kaplıca - Memba suyu o 

18 Meyvalık - Fidanlık o 
O 

19 Selektör binası 'i O 

20 Mandra 2 
21 İskele 2 
22 Çeşitli projeler 8 

Toplam. 524 



20 — Köy işleri Bakanlığı — 1351 — 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
U) 1970 malî yılm'da kaJbül odilen bütçe köy teşebbüsleri için 10 000 000 Tl. dır. 

e) 1968 - 1969 köye götürülen toplam hizmetlerin detayı aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Proje sayısı 
Faydalanan 
köy mayısı P--.K tutarı Devlet katkısı Halk katkısı 

1908 
1969 

441 
524 

954 
1 219 

23 000 000 
20 103 823 

7 162 000 
6 128 000 

15 838 000 
13 975 823 

Toplam 965 2 173 43 103 823 13 290 000 29 513 823 

D) 1970 programı ve ödenek teklifleri 

a) El sanatları : 
1970 yılı ödeneği : 6 000 000 Tl. 
1970 el sanatları programı : 

1. KiHtim merkezleri 

Toplam 

Senelik kapasite. 

.1. İsparta 80 
2. Mus 125 
o 
O. Ağrı 50 
4. Bilecik 60 
5. Sivas 60 
6. Kastamonu 20 

395 Kursiyer. 

2. Elektrikçilik kurslarına devam eidilecek 2 
devre .halinkle 125 köy eleltt.rİkçisi yetiştirilecektir. 
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o. Deneme mahiyetinde olmak üzere tanın aletleri tamir ve bakımı için bir eğitim m'erkeziııin faaliye 
4. Gezici kurslar : 
Halıcılık 310 
Trikotaj 25 
'Siirt battaniye 42 
Nebati örücülük 43 
Sim - Sırma , 25 
Kilim - Heybe 40 

Toplam 485 Kurs (9 000 kursiyer) 

5. — Pazarlama çalışmaları : 

Pazarlama çalışmalarına devam edilecek, 2 dış ve 5 iç fuar ve sergiye iştirak edilecektir. 
Ayrıca, Gima, Sümerbank, Migros, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Türk El Sanatları Tanıtma Derneğ 

tır. 

b) Kooperatifçilik : 

1970 yılı ödenek teklifi (Yatırım) 
Tl. 

800 000 
200 000 
300 000 

1 700 000 

3 000 000 

A) Etüt proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Geçici görev yolluğu 

B) Yapı, tesis ve büyük onarım. G. (Tarım
sal 'kooperatiflerin yatırımlarının % 20 
Devlet katkısı) 

Yekûn 

Bu ödenekle günde 2 ton kapasiteli 21 aded mandra, 20 ton kapasiteli 2 aded pastörize tereyağı fabri 
ğı tesisi ve meyva şırası tesisi ile depo ve ambalaj evi tesisi yapılacaktır. 
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C) Orman Köyleri : 

1970 Programı ve bütçe teklifi : 
a) (»831 sayılı Orman Kanununun 13 TICÜ maddesi uyarınca bütçeye konulan 5 milyon lira ödenekle yd içerisinde 

içinde ve dışındaki köylerde kurulan kooperatiflere kalkınma kredisi açılmasına devam olunacaktır. 
b) 1969 yılı programının 134 nolu tedbiriyle vaz'edilen hizmetlerden 
— Araştırma, 
— Programlama, 
—• İzleme, 
— Değerlendirme hizmetleri diğer kamu kımıluşlariyle işbirliği sağlanarak ila edilecektir. 
e) Kredi uygulamaları 1970 yılında alınacak fon imkânları çerçevesinde geliştirilecektir. 
D. P. Teşkilâtı, yatırımdan talobedilen (2 100 000) Tl. teklifi hizmetin yatırını özelliğinde bulunmadığı gerekçesi ile 

Müdürlüğü bütçesinin (A/ l ) Cari harcamaları içerisinde yer almasını istemesine rağmen, Orman Genel Müdürlüğünce 
madı ğı anlaşı 1 mıştı r. 

Bu durumda, teklif edilen, (2 100 000) liranın tamamen yatırımlardan çıkarıldığı ve bütçenin (A/J) Cari harcamal 
dığı öğ renilmiştir. 

d) Toplum kalkınması : 
Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünü geliştirmek ve büyük malî katkı gerektirmiyen mahalli toplum kalkınm 

kısını sağlamak amaeiyle 1970 Bütçesine (25 000 000) Tl. teklif edilmiş ise de 1969 da olduğu gibi bu ödenek ' bütçey 
konulmuştur. Meri yönetmelik esaslarına göre; 1970 te bu yardıma devam olunacaktır. 

TEKLİF VE TEMENNİLER 

1. — Bakanlık ile ilgili teklif ve temenni : 
Köye götürülen hizmetlerde sürat ve kolaylık sağlamak bakımından, hazırlığı ikmal edilmiş ve Başbakanlığa sevk e 

Bakanlığı teşkilât kanunu biran önce çıkarılmalıdır. 
Bugün muhtelif Bakanlık ve Genel Müdürlük bütçeleri içerisinde mütalâa edilen hu hizmetlerin tek bütçe içerisind 

Bakanlığının müstakil bir muhasebe teşkilâtına sahibolması, 'hizmetlerin bir elden sevk ve idaresi mümkün olacak ve b 
muhtemel gecikmeler de önlenmiş olacaktır. 

Iî - YSE. Genel Müdürlüğü ile ilgili teklif ve temenniler : 
1. — Köy yolu ve köy elektrik tesislerinin 15 yıl, köy içme sularının ise 10 yıl zarfında ikmal edilmesi hususunda 

Genel Müdürlüğünce hazırlanmış bulunan uzun vadeli plân hedeflerine, düşünülen süreler içerisinde ulaşılması temenn 
2. — Köy yollarında kaplama kapasitesinin tesviyeye paralel olarak artırılmasını sağlamak amacı ile kaplama için 

edilmesi suretiyle köy yollarında «Makina kapasitesinin dengelenmesi» projesinin realize edilmesine öncelik verilmelidir 
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Aksi halde kaplaması ve sanat yapısı bulun miyarı tesviye edilmiş yollardan vatandaşlarımızın tam m 
yacaktır. Bu konuda Karayolları ve diğer kuruluşlarla, kaplamaya hizmet edebilecek ihtiyaç fazlası mak 
na intikali için gerekli işbirliği yapılmalıdır. 

?>. — İkinci 5 Yıllık Plâna göre memleketimizde mevcut 13 270 aded orman köyünün % G2 si bulundu 
O hakle her şeyden önce bu köylerin yollarının yapılması elzemdir. Orman köy yollarına öncelik veri 

koordinasyon yapmak suretiyle, 11)68 yılında hazırlanmış bulunan orman, köy yollarının yapılması projes 
malıdır. 

4. —• Özellikle enerji temini ve teknik gereklere uygun sistem emniyetini sağlıyan 'köy elektrik tesisleri 
nüfusa hizmet götürülmesi için (Grup köy elektrifikasyonu) tatbikatına Köy İşleri Bakanlığınca ağırlık 
mektedir. 

Grup köylere ait ortak yüksek gerilim enerji tesislerinin durgudan doğruya Devlet Bütçesinden finan 
li bir şekilde ifası bakımından önem arz etmektedir. 

5. — Köy elektrifikasyonu için lüzumlu ağaç direklerin zamanında temini için. Orman Bakanlığınca, g 

ÎÎI Topraksu Genel Müdürlüğü, ile ilgili teklif ve temenniler : 

1. — 'Topraksu Genel Müdürlüğünce kuruluşlarına, yardımcı olunan Toprak ve Su koopera* dieri Devl 
anlaşmaya bağlıyarak faaliyet gösteren kuruluşlar okırak görülmektedir. 

Halihazırda Türkiye'de kurulmuş bulunan Toprak ve Su kooperatifleri sayısı 81.1 dir. Bu 1; o opera lifi e 
dilendirilmeleriiide güldüklerle karşılaşdnıa ktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı Toprak, ve Sn kooperatifleri yerine çiftçiyi kamu tüzel 'kişiliği halinde teşkilâtlan 
yatırım masraflarına katılmasını sağlamak, kontrollü kredi sistemini daha uygun şekilde uygulanmasını te 
mal etmek ve işletmelerinin yine çiftçilere realite edilmesi gayesine matuf olarak «Toprak ve sı: kaynakla 
«Topsu Birlikleri» kanun tasarısını hazıHıyarak T. B. M'. Meclisine sunmuş ve Meclis Genel Kurul, günd 
rindi1 görüşme imkânı bulunmadığından tasarı kadide olmuştur. 

Mezkûr tasarının yeniden Hükümet teklifi olarak görüşülmek üzere T. B. M. Meclisine şevkinde fayd 

2. — Topraksu Genel. Müdürlüğü hizmet saha mıa giren 'konulardan, gerekli araştırmalara ve projelere 
siyle kurulmuş bulunan Topraksu sulu ziraat araştırma müesseselerinin. mezJkûr Genel Müdürlük bünyesind 
ğün ü z e dele n ıekt e di r. 

İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 1970 yılı programında Toprak ve Su kaynakları bölümünün tedbirler 
biran Önce ele alınarak adı geçen müesseselerin tekrar Topraksu Genel Müdürlüğüne bağlanmasını zarur 

3. — Toprak ve su 'kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaları düzenli hale sokmak 
vermek, arazilerin en iyi bir şekilde kullanılmasını temin için lüzumlu doneleri ilgililerin istifadesine ha 
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verimliliğinin devamlılığını sağlamak gayesiyle .19(10 yılında baskından Türkiye geliştirilmiş toprak halitalarına, a 
19 187 500 hektarlık kısmı 19G9 yılında yapılarak bütün memleket sathına şâmil olmak üzere tamamı olan 78 058 
memnuniyetle ifade etmek isteriz. 

Havza esası üzerinde yapılan bu etütlerin harita ve raporlarının da en kısa zamanda hazırlanarak ilgililerin ist 
ye şayan bulmaktayız. 

4. — Top raks u Genel Müdürlüğü bütçe ile kendisine verilen yatırım ödenekleri karşılığında proje tatbikatı dışın 
etüt ve harita lama- işlerini yapmakta, çiftçilerin teşkilâtlandırılması için Toprak ve Su kooperatifleri kurmakta, 
fazası, sulama suyu temini, sulama developmanı hizmetleri için teknik yardım projesi hazırlamakta, ve tatbikatların 
lere Ziraat Bankasından kredi temin etmek üzere gerekli projeleri tanzim ve tatbikatlarını kontrol, etmekte, çiftçile 
ne çeşit gübrelere ihtiyacı bulunduğunu tavsiye edebilmek için toprak tahlilleri yapmaktadır. 

Bu nedenle, Topraksu Genel Müdürlüğü çalışmalarının değerlendirilmesinin yalnız Devlet yatırımları yönünden 
burada belirtmek isteriz. 

IV - Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü ile ilgili teklif ve temenniler : 

1. — «Dış ülkelere iş gücü göndermede kooperatif kuran köylülere öncelik tanınması projesi» ne dâhil olan 290 k 
rım programına alınan veya kendi imkânlariyle projeli yatırıma geçtikleri Bakanlıkça tesbit .edilen kooperatiflerin 
cehesinde mezkûr proje kapsamına alınarak bu kooperatiflere işçi kontenjanı verilmesi ve bu suretle kooperatiflere 
uygun ve zaruri görülmektedir. 

2. — Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi etüt ve proje giderleri olarak 1970 malî yılı için icra programındaki 
metler de göz önünde bulundurulmak suretiyle (2 100 000) Tl. İrk bir ödenek talep ve teklif edilmişti. 

Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtının bu hizmete ait ödeneğin cari giderler içerisinde yer alması görüşünde bulun 
Orman Oerıe! Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesinde bu ödeneğin teklif dışı bırakılmış olması nedeniyle; hizmetin gerçek 
nu ödeneğin Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/ i ) cari giderleri arasında yer alması gerekli görülmektedir. 

3. — Orman köylerine, kalkındırma kredisi verilmek üzere 0831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile T 
ne mahsuben Tarım Bakanlığı bütçesine her yıl konulması öngörülen ödeneğin hizmetin gerektirdiği önem ndsbetin 
görülmüştür. 
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TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1970 MALİ YILI BÜT 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetlerin niteliği ve yerine getirme şekli : 

1. Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünün teşkilât ve görevleri 
A) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü müstakil bütçeli olup 7116 sayılı Kanunun 19 ncu ımadd 

bağlı iken Bakanlar Kurulunun 16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 ısayılı Kararı ile Köy İşleri Bakanlığına bağla 
Bu genel müdürlük; merkezde (5) daire ile (6) şube müdürlüğü ve (2) yardımcı birimden; taşrada ise 

toprak komisyonundan kurulmuştur. 
4784 ve 5613 sayılı Teşkilât kanunlarına bağlı olarak çalışan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

2510 sayılı İskân kanunlarında yer alan görevleri ve Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu ve kalkınma p 
araştırma ve uygulamalarını yapmakla yükümlüdür. 

B) Tanımsal bünyenin ıslahını, tarımsal iskânın düzenlenmesini ve tarımda yeterli gelirli aile işletm 
ciylc Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü teknik kapsamları aşağıda belirtilen hizmetleri ifa e 

a) Yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurmak ve geliştirmek 
•—• Topraksız olan veya yeter toprağı bulun mı yan hak sahibi çiftçi ailelerini, bölgesel şartlara uygun 

jesine dayalı olarak toprak sahibi kılmak, 
Topraklarını işlemek, üretimlerini artırmak, ürünlerini değerlendirmek ve tarımsal yapı ve tesislere 

sahibi kılman çiftçilere projelerinde öngörülen kredileri vermek ve izlemek, 
— Kurulan tarımsal işletmelerin üretim içip gerekli ihtiyaçlarını ve donatım araçlarını kolaylıkla 

kilde değerlendirebilmeleri ımaksadiyle kooperatifleşmelerini desteklemek, 
—Köy, kasaba ve şehir tüzel kişilerine tarımsal ve ekonomik şartlara uygun olarak mer 'a ve yaylak 
•— Hazine arazisinin ve bozuk kültür arazisinin ıslahı ile elde edilen arazilerde, ilgili sektörlerle işbirli 

lopman projelerine katılmak, 

b) iç ve dış iskân : 
Göçmen mültecilere, göçebeleri, göçürülenleri; nüfus yoğunluğu, toprak azlığı veya verimsizliği yüzün 

olanları; iskân düzenleme programlarına dayalı olarak, tanımda ve tarım dışında iskân etmek ve iskân 
üniteleri haline getirmek ve gelişim elerini sağlamak, 

c) Köy konut ve işletme tesisleri araştırmaları ve uygulamaları : 
Köylünün konut ve tarımsal işletme tesisleri ihtiyacını kendisinin çözmesimdeki gücünü desteklemek 
— Çevrenin İklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte köy 

rini araştırmak,, tip projelerini hazırlamak, 
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.— Köylüyü kredi ve teknik yardımlarla ıdes Loklı'ıyerek kendi evini yapana yardım metodunu uygulamak, 
— Köy imar plânlarını yapmak veya yaptırmak, 
C) Maliyet ve teknik kapsamları belirtilen memleketin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirilmesinde çok 

hizmetler, yürürlükteki hizmet kanunlarına uygun olarak yapılmaktadır. 
Gerek kanunlarla ve gerekse kalkınma plânılariyle verilen görevlerin, memleket imkân ve ihtiyaçlarına ve kal 

ve tedbirlere uygun olarak ifası için Genel Müdürlükçe önemli çalışmalar yapılmakta olduğu müşahede olunm 
le sıralamak mümkündür. 

a) Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınması içlin lüzumlu hazine 
arazisini elinden çıkarmak jstıiyenlerin arazilerini öncelikle Devlete satmalarını mümkün hale '-o'-n-'v^k mevzu 

b) Topraksız olan veya yeter toprağı bulnnmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları için arazi edindirme 
sistemini günün şart ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. 

c) Daha çok sayıda tarımsal nüfusu yeter geliırli tarımsal aile işletmelerine şahin Hlm ak ve toplum üre 
hazine arazisinin bulunduğu yerlerde ilgili kuruluşlarca toprak ve su kaynaklarının 'geliştirilmesi çalışmaları yap 

Geliştirme projelerinin ilgili kuruluşlarca uygulanması döneminde hazine arazisini hak sahibi çiftçilere kiral 
le desteklemek, toprak ve su kaynaklarını geV^ıtirme projelerinin tamamlanmasını takiben çiftçileri kiracılıkla 
makla ilgili tedbirler alınmaktadır. 

d) Köy, kasaba ve şehir tüzel kişiliklerine tahsis edilen mer'a ve yaylakların geliştirilmesi ve kontrolünün sağ 
alınmakta ve yürürlükteki (Mer'a ve yaylak norm talimatnamesinin) ekonomik faktörlere ^;örc T-'<w ; 'en -'ü"-^1 er 

e) Yeter gelirli tarımsal aile işletmelerine sahip kılman topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçile 
kullanmalarını kontrol etmek ve işletme plânlarına uymayanlar hakkında müeyyide uygulanma n için gerekli ted 

f) Topraksız olan veya yeter toprağı bulun miyarı çiftçilere borçlandırma suretiyle verilen hazine arazisi be 
rektiğinden bununla ilgili çalışmalar başlamış bulunmaktadır. 

g) Yeter gelirli tarımsal aile işletme]enine sahip kılman çiftçilerin biır tarım eğitimi programı içerisinde e 
için ilgili kuruluşlarla bu konuda koordinasyona, gidilmektedir. 

Bu çalışmalardan başka Genel Müdürlükçe bitirilmiş iıki önemli çalışmayı da zikretmeyi faydalı bulmaktayız. 
1. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan hak sahibi çiftçilerin, bölgesel şartlara uygun tarımsal işlet 

dayalı olarak verilen topraklarını işlemeleri ve üretimlerini artırtmaları, ürünlerini değerlendirmeleri, tarımsal 
için lüzumlu yıllık işletm'e ve kuruluş, onarma kre .Vı llıtiyaçkırını 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 4 
Ziraat Bankasında «mevcut özel fondan karşılamak için Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Bakanlıklarınca 4 . 6 . 1969 
lanarak yürürlüğe konmuştur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci imaddes'ı uyarınca uygulanmaya konan bu protokol uyarınca çiftç 
projelerine göre ve situasyonlar halinde ve kontrollü olarak âzami 30 000 Tl. yapı, tesis ve onarma kredisi ile canl 
lerin mahsul idraki için tarımsal hammadde ve m alzeme temini maksadiyle aynı ve nakdî âzami 5 000 Tl. yıllık iş 
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Yeni statü, ilıtiyaçlı ve istekli çiftçilere proje/e dayalı ve sitüasyonlar halinde aynı ve nakdî 'kredile 
öncelik tanınımasmı, öngörmektedir. 

2. 1969 yılında Millet Meclisi gündeminde bnlırıan 25.1.0 sayılı İskân Kanunu ile ilgili tadil tasarısı kad 

Balkanlar Kurulunca önemine binaen, bu tasarı i un ihya edilmesi kararlaştırılmış ve tasarı yeniden Mil 
251.0 sayılı İskân Kanunu ile ilgili tadil tasarısımn kanunlaşması halinde, 

a) Baraj, hava alanı ve sınai teslisler inşası ve eski eserlerin korunması gibi 'amaçlar dolayı siyle yapı 
rini terketmek zorunda kalanların yerleştirilmesi mümkün olacaktır. 

b) Yiyecek, yakacak ve yol masrafları hariç yapılacak, iskân yardımları borçlanma esasına göre yap 

Bu suretle yerli halka borç karşılığında, göçmenlere hibe suretiyle taşınmaz mal verilmesıindeki adalets 
e) Uzun vadeli programlarla daha geniş bir vatandaş kütlesinin iskânları ve müstahsil hale getirilmeleri 
d) İskânda kolaylık ve sürat sağlanması bakımından bir iskân fonu 'kurulmuş bulunacaktır-. 
e) İskân edileceklerin alacakları kamulaştırma bedelleri de kullanılmak suretiyle Devlet 'bütçesine dah 
f) İskân için lüzumlu arsa ve toprakların sahnaluıması veya kamulaştırılması sağlanabilecektir. 
g) Çiftçi ailelerden istekli olaınJarın, eğitimden geçirilmek suretiyle sınai bölgelerde, şehir ve kasab 

tır. 

2. Teşkilât kanunlarının ihtiyaçları lâyıkiyle karşılaması bakımından yeterlilik derecesi : 

Eski yıllardaki şartlara göre hazırlanmış bulunan 11)45 tarih 1.1 4784 ve 1950 tarihli 501,3 sayılı kuruluş 
projelere dayalı olarak çalışmalar yapmak zorun luğu için yeterli bulunmam aktadır. 

Genel Müdürlükçe bir taraftan yeni teşkilât kanunu hazırlıkları devam ederk'en bir taı-aftan da hizmeti k 
kısıtlıyau ve çalışan personelin terfii edememesine sebeboılaıı kadro darlığını gidermek için 5(> 13 sayılı 
rilmesi iıçin hazırlanan kadro kanunu tasarısı Ba;•;bakanhğa sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Yeter gelirli tarımsal aile işletmesi kurulması, mevcutların yeter gelirli hale getirilmesi ve kurulan 
larının etüt, plânlama, proje, uygulama - izleme bölümlerinde çalışan teknik personel (için lüzumlu yevmiy 
komisyonlarında çalışan personele, emsali diğer dairelerde çalışanlar gibi, fazla mesai ücret 1 erinin öd 
inekte elan çabaların Maliye Bakanlığınca olumlu bir sonuca bağlanmasının son derece yararlı olacağı kan 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

1. Hizmetin gelişmesine ait istatistik malûmat : 

A) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uygulamaları : 
a) 1947 - 1968 yılları arasmdalri uygulamalar : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu i 968 yılı sonuna kadar (6 476) köyde uygulandığı, topraksız olan 

(415 188) hak sahibi çiftçi ailesinin (264 382 14 2) Tl. borçlandırma bedeli karşılığında (21 005 629) dönüm topr 
den ihtiyaçlı ve istekli bulunan (41 011) aileye (13 052 8J0) Tl. kuruluş - onarma kredisi ve (52 638) aileye 
yıllık işletme kredisi olmak üzere ceım'an (93 649) aileye (31 460 804) Tl. kuruluş - onarma ve yıllık" işletme kredis 
köy, kasaba ve şehir tüzel kişilik] erin e (2G 216 47 0) dönüm orta malı mer'a ve yaylak arazisi ttdısr; edildiği; 1961 -
yonları tarafından tesbit ve hazine adına tescil ettirilen araziden 1968 yılı sonunda (4 947 061) dönüm rezerv h 
ve bu arazinin Maliye Bakanlığınca kiraya veril eliği tesbit olunmuştur. 

b) 1969 yılı uygulamaları : 
1969 yılında : 
a) Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 21 000 ailenin, (1 000 000) dönüm hazin'1 toprağı verilmek 

masının, 
b) Mer'a etütleri yapılmak suretiyle (368 000) dünüm meranın köy tüzel kişiliklerime tahsis edilmesinin, 
e) 1. 100 000 dünüm arazinin kadastral olarak ölçülmesi suretiyle 157 000 dönüm hazine arazisinin, tesbit ve 

sinin, 
d) Kredi projesi tanzim edilmek suretiyle 1967 ve i968 yıllarında topraklandırılan ailelere yıllık işletm 

verilmesinin, 
Plânlanıp programa bağlandığı tesbit olunmuştur. 
Birinci bölümde ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere çiftçiyi topraklandırma Kanununun, güttüğü amaçlara uy 

sal aile işletmeleri kurma ve geliştirme ilkesine vo Kalkınma, plânları ile yıllık programa ve icra plânlarının öngö 
maktadır. 

19 . 12 . 1969 tarihi itibariyle : 
a) Toprak etütlerine bağlı olarak (74) köyde (7 642) topraksız olan veya yete i- toprağı bulunmıyan hak s 

dönüm toprağa sahip kılındığı, arazi çalışmala rını bitirip büroya intikal eden toprak komisyonlarının programl 
cekleri, 

b) Mer'a etütlerine bağlı olarak (13) köy tüzel kişiliğine (56 346) dönüm orta malı meranın tahsis edildiği, 
tirileceği, 
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c) 13 köyde (55 602) dönüm Hazine arazisinin tesbit ve Hazine adına tescil ettirildiği ve program 
dy 1967 ve 1968 yıllarında toprağa sahip kılman çiftçilere kredi projelerine göre yıllık işletme 

duğu, 31 . 11 . 1969 tarihine kadar bu yıl (9 147) çiıftçıi ailesüne (9 311 842) TL aynî ve nakdî kredinin 
yılma kadar aile başına verdiği (340) Tl. yılhk işletme kredesine mukabil bu yıl aile babına (İ 
uygulanmasiyle bu miktarın daha da artacağı ve bu suretle kredilenıeniıı daha etkili olacağını mem 

B) 2510 sayılı iskân Kanunu uygulamaları : 

ıa) 1950 - 1068 yılları arasındaki uygulamalar : 

Teknik kapsamı birinci bölümde belirtilen 2510 sayılı İskân Kanunu uygulama biriyle 1950 - 1968 
leketlerden 157 244 nüfuslu 38 304 iskânlı, 192 301 nüfuslu 52 786 serbest göçmen ailesi kabul edilmi 

İskânlı 21 496 çiftçi ailesine 1 165 806 dönüm toprak, 9 481 ton tohumluk, 147 traktör, 9 489 at v 
tım ve işletme kredisi; 2 792 iskânlı sanatkâr göçmen ailesine (1 571 877) Tl. sermaye verildiği ve 
köy ve şeıhir tipi konut verilmek suretiyle iskânlarının tamamlandığı, 

Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde Sığırtmaç, Yeniköy, Konya ilinin Yunak ilçesinde A libey yayl 
gen isimleriyle kurulan 4 köye orman içi köylüsü ve göçebe aşiret mensubu 407 ailenin top raklandır'm 
leştirildikleri; 

Ayrıca; Güney sınırı engelleme şeridi içinde bulunan köylerden başka yere naklini isteyen 84 ai 
lıyan ilçesine bağlı Fehimli köyüne ve diğerlerinin 'Bursa ilinin çeşitli köylerine; Trabzon ilinin Ç 
âfete mâruz] köylerden 160 ailenin Van - Özalp ilçesinin Dönerdcre vo Emek köyleri sınırları içinde 
rak ve konut verilmek suretiyle yerleştirildikleri ve müstahsil hale getirildikleri, 

Trabzon iline bağlı Çaykara ilçesinin âfete maruz köylerinden Hatay ilinin Kırıkhan ilçesine İmar 
evleri yapılan 407 aileden 378 nin, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince toprak verilmek suretiy 
olunmuştur. 

Ib) 1969 yılı uygulamaları : 
1969' yılında iskânlı göçmen vâki olmadığı ve çoğunlukla Yugoslavya'dan yurda gelen serbest göçm 

1970 yılı başında derleneceği, 
1950 yılından sonra bölünen Türk ailelerinin birleştirıilmesi için Bulgaristan Hükümeti ile yapıla 

mıştır. 
(lenel Müdürlükçe alman tedbirlerle anlaşma hükümlerine göre haftada 300 er kişilik kafilele 

Edirne Göçmen Misafirhanesinde sağlık, tabiiyet ve gümrük işk>mıie;i için kısa sürelerle misafir ed 
Büyük bir intizamla Kasım 1969 ayı sonuna kadar devam eden çalışmalarla yurdumuza 709 ailede 2 54 
laşma hükümlerine göre 1970 Nisan ayından itibaren soydaşlarımızın yurda kafileler halinde gelmelerini 
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C) Köy konut araştırmaları, araştırma uygulamaları ve köy imar plânları çalışmaları : 

Eaporumuzun birinci bölümünde teknik kapsamı açıklanan bu hizmet, 1964 Temmuz ayında 6/3849 sayılı Bakan 
Köy îşkui Bakanlığına İmar ve İskân Bakanlığın da1:, devrolunan köy dairesinin görevleri olarak irdi kal etmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri (lenol Mudi;düğünde görülen bu hizmetiv. köylünün konut xe t 
cını kendisinin eözm>esindeki gücünü desteklemek üzere çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malz 
likte köy konutu, tanımsal işletme binaları tiplerini araştırmak, tip projelerini hazırlamak; köylüyü kredi ve tekn 
kendi evini yapana yardım metodunu uygulamak; köy imar plânları yapmak veya yaptırmak 'olarak tanımlanab 

a) 1964 - 1968 yılları arasındaki çalışmalar : 
1964 - 1968 döneminde 31 köyde imar plânı, 27 köyde konut, 28 köyde işletme binası 29 köyde sosyal tesisler 

neten veya kendi evini yapana, yardım metodu ile 763 konut 5 köyde 169 tarımsal işletme tesisi araştırma uygula 
tur. 

b) 1960 yılı çalışmaları ; 
1969 yılında : 

1969 yılı ödenekleriyle 6 köyde halihazır harita, ve imar plânı yapımının, tip, konut ve tarımsal işletme bin 
fona aktarılmış bulunan 1968 vV daha önceki yıl hır ödenekleriyle 14 köyde halihazır harita ve imar plânı yapımı il 
me binaları projelerinin hazırlanmasını, 

1969 yılı ödenekleriyle 3 köyde 91 aileye konut ve 2 köyde sosyal tesis; fona aktarılmış bulunan 1968 ve daha ön 
de 294 konut ve 132 işletme binası araştırma uygulaması, yapılması plânlanmıştır. 

1969 yılının Kasım ayı sonunda 7 köyün imar plânının yapıldığı 6 köyde konut, (i köyde işletme, 6 köyde sos 
bittiği, 3 köyde imar plânı için halihazır harita alımı seviyesinde bulunulduğu; 6 köyde araştırma uygulaması 
yapana yardım metodu uygulaması suretiyle 277 konut ve 125 işletme tesisinin yapılmakta olduğu AT inşaatın 
öğrenilmiştir. 

Bu konuda genel müdürlüğün teknik personel sıkıntısı çekmekte olduğu, bunu yenmek için çaba sarf etmekte 

2. İleri yıllara ait program ve düşünceler : 

a) Yeter 'gelirli -tarımsal aile işletmesi feurma ve geliştirilmesi çalışmaları : 
Yurdun topraklandırma ve yerleşim potansiyelini ve ihtiyacını tesbit etmek maksadiyle yapılan ve .1968 yılınd 

etütlerinin öndeğ'erlendirilmesi sonucunda köylerde 1 199 116 topraksız ve yaklaşık olarak 1 000 000 az topraklı ai 
şılmıştır. 1969 yılı başında Hazine arazisi rezervi (4.9) milyon dönümdür. 

Toprak komisyonları ve tapulama teşkilâtınca yılda yaklaşık olarak (300 000 - 400 000) dön i.inı İTayine araızisi 
hu rakam her yıl bir miktar azalmaktadır. 
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Her yıl tarım sektöründe yaklaşık (olarak 100 000 topraksız aile -meydana gelmektedir. Kalkınma p 
nüfus oranının % 58.1 olmasını öngörmektedir. 

Tarım sektöründe yaşayan nüfus oranı düşünce sektörde yaşayanların miktarı azalmayacaktır. Bu im 
duran Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün; 

Bilimsel araştırmalar sonucu tesbit edilen işletme tiplerine göre ve projelere bağlı yeter gelirli tarım 
geliştirerek yaşatmak, 

Hakiki çiftçi ailelerini topraklandırmak, 
Çeşitli kuruluşlarla projeler içinde işbirliği yaparak Hazinle arazisini ıslah ve geliştirmek, projelerin 

sini hak sahibi çiftçilere kiralamak ve uygulama sonunda bu çiftçilere kiracısı olduğu Hazine arazisini d 
maya başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

;Bu yıl başlayan (bölgesel şartlara uygun yeter gelirli tarımsal işletme tiplerinin tâyini için araştırmalar 
cek ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uygula maları bu araştırmalarla tesbit olunan işletme tiplerine g 

Yine bu yi' başlayan (bugüne kadar yapılmış >olan topraklandırma çalışmalarının ekonomik etkenlikleri 
yıllarda da 'devam edecek ve araştırma sonuçları kanun uygulamalarına ışık tutacaktır. 

öi2 000 dönümlük Konya - Karapınar - İslık, Şanlı ve Taşpmar köyleri; 49 000 dönümlük Aydı ti - Söke 
ranşehir - İkicırcıp; Edirne - Karasızlık; Ça'nakkale - İmroz Developmatı ve tarımsal yerleşim projelerine, 
işbirliği yapılarak, devam edilmekle -olduğu tesbit olunmuştur. 

1970 ve mütaakıp yıllarda ihtilâflara, hak ziyama ve teknik hatalara .meydan vermemeye âzami derec 
rının ve toprak etütleri ve topraklandırma projelerini yapmakla görevli Toprak ve İskân Müdürlüklerinin 
tiyle, yaşayan ve artan üretimiyle gelişen, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurulmasına devam olun 
faktörlere ve otlatma kapasitelerine göre 'mer'a ve yaylak tahsis edileceği ve bu tahsis işlemlerininsüratlendi 
sis edilien mera ve yaylakların teknik ve idari bakımdan kontrollerinin yapılacağı ve arazisini elinden çıka 
m ek, topraksız iolan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları maksadiyle topra 
için gereken hukukî ve idari tedbirlerin alınacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

b) iskân çalışmaları : 

Köy envanter etütlerinin öndeğe ilendiril m esi yurdun yerleşim düzeninin ıslaha muhtaç olduğunu göster 
Yerleşim bakımından mevcut durumu, ihtiyaç ve imkânları yeterli bir surette tesbit edebilmek için köy 

çalışmaları devam etmektedir. Sonuçların alınmasını ve bu 'donelere bağlı olarak genel iskân politikasının 
cilerin, göçebelerin, göçürülenlerin, nüfus yoğunluğu, toprak azlığı veya verimsizliği yüzünden başka bölge 
veya tarım dışında iskânları için iskân projelerinin hazırlanacağını ve uygulamanın programlara bağlı olara 

Raporumuzun 2/a bölümünde yer alan tarımsal yerleşim projeleriyle Keban Barajı inşaatı sebebiyle 
eliyle tarımda iskânlarını istiyen 360 ailenin Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce iskânları ile ilg 
yıllarda devam edecektir. 
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Kadük olması yüzünden Bakanlar Kurulunca ihya edilen 2510 sayılı İskân Kanunu tadil tasarısının, bütün bu 
an evvel kanunlaşmasının zorunlu bulunduğunu burada işaret etmek isteriz. 

Bölünmüş ailelerin birleştirilmesi için Bulgaristan Hükümeti ile yapılan anlaşma uyarınca soydaşlarımızın 
yurda gelmeye devam edecekleri ve bunun için gerekli her türlü tedbirin alınmış bulunduğu; 

5098 sayılı Kanunla evvelce yasak bölge olan Tunceli'ne dönen ve Elâzığ ilinde konut verilmek suretiyle isk 
tiyen ' 128 aile için Elâzığ'da konut inşaatının 1970 yılında bitirileceği; 

Duderan aşiretinden "41 ailenin Siirt merkezine iskânlarının da 1970 yılında başlayıp 1971 yılında bitirilece 
Öğrenilmiştir. 

c) Köy konut, tanımsal işletme tesisi araştırmaları, araştırma uygulamaları ve köy imar plânlan 'hazırlama çal 

1963 yılında 5 000 den az nüfuslu yerlerde konut sayısının 3 495 347 olduğu ve bunun •% 27,4 ünün on 
duğu; nüfus artışının gerektirdiği köy konut ihtiyacının yılda ortalama 45 000N bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Mevcut ;73 751 yerleşim yerinin imâr plânlarının yapılması; köylülerin bölgesel şartlara uygun sağlam, s 
işıetme tesislerine kavuşturulması için başlamış olan tip projelerin hazırlanması; kendi evini yapana yardım meto 
yardımda bulunmak ve kredi vermek suretiyle araştırma uygulamaları çalışmalarına mevcut personel ve ödenek 
öğrenilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün YŞft. Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerçekleştirmeye gay 
lışma ise YıSE. Genel Müdürlüğü tarafından bir köy için yapılacak yol, içmesuyu ve elektrik gibi altyapı tesisleri 
leri yaparak yerleşim bakımından daha elverişli olan başka bir yere nakletme çalışmalarıdır. 13u suretle aynı par 
bilmekte ve hem köylü her bakımdan çok daha elverişli köye, konutlara kavuşabilmektedir. 

Devlet plânlama teşkilâtına tevdi olunan bu projeden aldığımız bâzı rakamlarla konuya aydınlık vermek istem 
Konya - Karapınar, Kesme köyünde yapılacak yol, içmesuyu ve elektrik yatırımlarının keşif bedeli (1 767 6 
Aynı köy daha elverişli bir başka yere nakledilince aynı tesislerin keşif bedeli (272 212) Tl. chr. Arada mevcu 

ve inşaatı gerçekleştirilebilecektir. Bu nevi köylere ait proje uygulamaları ile yerleşim düzensizliklerinin giderilm 
İcbilecektir. 13u çalışmaların her bakımdan desteklenmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 
1969 Malî yılı yatırımlarının durumu : 

1969 Malî yılı Bütçesinin yatırım harcamalarına (5 000 000) Tl. ödenek konmuş olduğu ve bu ödenekten şim 
harcandığı ve bu ödeneğin (400 000) Tl. lık kısmının Bakanlar Kurulunun 15 . 9 . 1969 tarih ve 6/12 147 say 
tesbit olunmuştur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye (teşkili ve 'transfer harcamaları 

1. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne 1969 yılında sermaye teşkili ve transfer harcamaları i 
ve bu ödenekten şimdiye kadar (1 931 115) Tl. sının harcandığı, (293 696) Tl. tasarrufa alındığı, ve h 
yıl sonuna kadar harcanacağı anlaşılmıştır. 

2. Keban .Barajı göl sahasından çıkacak, Devlet eliyle iskânlarını istiyen ailelerin iskânı için tarım ara 
sı veya kamulaştırılması maksadiyle 1969 yılı Bütçesine (1) Tl. sı ödenek konmuş ve 6/1 1 738 sayılı Karar 
layısiyle Devletçe nakil ve iskân edilecek aileler için lüzumlu ödeneğin DSİ Genel .Müdürlüğü Bütçesind 
ödenekten tarımsal iskân ile ilgili kısmın T. O. Ziraat Bankasında açılacak iskân romum aktarılması ön 
Genel Müdürlüğüne talebedilen ek ödeneğin verilmemiş olduğu öğrenilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

1969 yılı cari 'bütçe uygulaması 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne, 1969 yılı cari Bütçesi ile ceman (46 244 155) Tl. ödenek v 
Kurulu Karariyle tasarrufa alındığı, bunun dışınaa yapılan harcamalarda da her bakımdan tasarrui' zihnij 
yıl sonuna kadar yapılacak harcamalarda da aynı zihniyetle hareket edileceği kanaatine varılmıştır. Mevcu 
ettirildiği, hizmetin ifasında bir aksaklık olmadığı ve bu durumun da ciddî bir gayretin mahsul a bulund 
ek ödenek alınmadığı, ancak, maddeler arasında lüzumlu aktarmalar yapılarak, ihtiyacın karşılanmış olduğ 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni Bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 

1. İnşaat ödeneklerinin plân ve projelerine tamamen uygun olduğu, 
2. Ödeneğin fiilî kadroya yeterli bulunduğu üsi derece uygulanmasının, alt derece ve mevcut ödenek 

kadrosuz istihdam yapılmadığı, merkez ve taşrada mevcut memur ve hizmetli kadrolarının maaş ve aded 
rumda olmadığı, 

3. Hizmetleri aksatmıyacak tarzda tasarruflara, bütçe teklifinde âzami derecede uyulduğu, yeni bir ta 
4. (L) cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadro olmadığı, 
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5. (D) cetveli kadrolarının hizmet durumuna ve günün şartlarına göre aded ve ücret itibariyle kâfi görülmed 
6. Geçici görevlerin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olduğu, sürekli görev kadroları ile ilgisi bu 

kadrolara ihtiyaç duymakla beraber emekli olarak istihdam edilegelmekte olan elemanlar hakkında 1 Mart 1970 
Kanun gereğince işlem yapılacağından söz konusu kadrolara 1970 bütçesinden yer verilmediği. 

7. Ek görev ile doldurulan kadrolar bulunmadığı, 
8. Döşeme ve demirbaş ödeneğinin merkez ve taşra teşkilâtında mevcut demirbaşların tamir ve onarımı ile ço 

sarf edildiği halde dahi yeterli olmadığı, bu düşünce ile 1970 yılında bu ödeneğin miktarı (52 500; Tl. sı artırılara 
Tl. sı ödenek konduğu, 

9. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin en verimli bir şekilde sarfediidiği, öncelik verilmesi gereken hizmetler 
ler getirildiği, 

1.0. Halen genel müdürlük hizmetlerinde kullanılan Pick - Up, Jcep station Wagon, kamyonet, kamyon ve traktö 
bulunduğu, bu miktarın (403) adedinin illerde Toprak ve İskân müdürlükleri, toprak komisyonları, eğitim merkez 
gerektirdiği hizmetlerde, 4 adedinin de merkez hizmetlerinde kullanıldığı, 

11. Yayın harcamaları, abonman, kitap satın alınması gibi bölümlerde cari yılı içindeki harcama şekillerine gö 
olduğu, 

12. Yapılan incelemelerde, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 1.970 genel bütçe teklifi içinde, cari gid 
bir artış görülmekte ise de, bu artışın cari masratlarm artmasından değil emekli aidatlarının, 1969 yılı Bütçesinin 
Kanun gereğince % 14 tc çıkarılmasından ileri geldiği, 

iSonuç olarak genel müdürlüğün 1970 yılı genel bütçe tekliflerinin yukarda arz ve izah edildiği üzere âzami ta 
zırlanmış olduğu görülmüştür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

1. Raporumuzun ilgili bölümünde zikredildiği üzere hizmetlerin görülmesinde önemli bir kısıtlayıcı faktör ola 
azlığını giderebilmek amaciyle hazırlanarak Başbakanlık makamına sunulmuş bulunan 5613 sayılı Toprak ve İsk 
nin birleştirilmesiyle ilgili Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bâzı kadrolar ilâvesine dair ka 
Yüksek Meclise şevki ile ivedilik ve öncelikle görüşülerek kanunlaşmasının temininde fayda mülâhaza edilmektedir 

2. Raporun ilgili bölümünde ayrmtılariyle değindiğimiz 2510 sayılı İskân Kanunu tadil tasarısının çok acele 
dir. Yapılmakta olan barajlar ve özellikle Keban Barajı göl sahasında kalarak başka yerlere nakli gereken ailelerin 
nın kanunlaşmasına bağlı bulunmaktadır. 
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'Gereken tedbirlerin zamanında alınabilmesi ve bu konuda bir aksaklığa meydan verilmemesi için söz 
celik ve ivedilikle görüşülmesinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

3. 6/11 738 sayılı Kararnameye göre, Keban Barajı inşaatı sebebiyle yerlerini terketmek durumunda 
talebeden aileler için «Keban Barajının su tutma tarihi olan 1973 yılı Ocak ayından önce, tarım arazisi 
yol, içmesuyu gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanabilmesi, yeni yerleşim yerlerine nakli ve intibak yard 
ödeneğin DSİ Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesinde yer alması ve bu bütçeye konulacak ödenekte 
(21 607 000) Tl. lık ödeneğin T. C. Ziraat Bankasında açılacak iskân fonuna aktarılmasının öngörüldüğü; 
lüğünce 1970 yılı için talebedilen ödeneğin çok cüzi bir kısmının verildiği, bu sebeple bahis konusu 360 
men imkânsız hale geldiği, bu konu üzerinde gerekli tedbirlerin alınması iktiza ettiği öğrenilmiştir. 

4. 1967 Malî yılı Bütçesine konan ödenekle 6 taşıt alınmak üzere DMO adına açılan (315 000) Tl. k 
taşıt DMO tarafından 5 Temmuz 1968 tarihinde teslim edilmiş, Maliye Bakanlığı ve DPT mu da müspet 
teu sonra tanzim edilerek vizesi için Sayıştay Başkanlığına, gönderilmiştir. 

Ancak .Sayıştay Başkanlığınca 1050 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 3010 sayılı Kanunla değişik (II 
mülâhazası ile mahsup verilen emri vize edilmemiştir. 

Tesellüm edilen 6 taşıtın yatırım projelerinin uygulanmakta olduğu illere gönderildiği ve halen ç 
iSayıştayca mahsubu yapılamıyan 6 taşıt bedeli olan (288 000) Tl. nm Bütçenin (36 300) transfer harc 

masında zaruret bulunmaktadır. 
5. Köy İşleri Bakanlığı binası ile eğitim merkezi inşaatı için Maliye Bakanlığınca (25 270) M2 lik 

renilmiştir. Mimari proje yarışması jüri ve proje müelliflerine ödenmek üzere bütçenin 21.000 Etüt - pro 
neğin konulmasında zaruret bulunmaktadır. 

6. Bakanlığın teftiş, inceleme ve kovuşturma »hizmetleri; henüz kuruluş kanunu bulunmadığından Topr 
fettişlerine aslî görevlerine ilâveten yaptırılmaya çalışıldığı, ancak, bu genel müdürlük müfettişlerinin ço 
işlerininde yoğunluğu sebebiyle bakanlık teftiş hizmetlerine yetişemedikleri anlaşılmıştır. 

Bakanlık kuruluş kanun tasarısı kanunlaşıncaya kadar hiç olmazsa kadro maa.şlı bu işe uygun (15) ye 
olmak üzere 1970 yılı Bütçesine bu maksadı temin için konulan (200 000) Tl. sı ödeneğin tasarruf, gere 
mediği tesıbit edildiğinden bu ödeneğin, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü (A/ l ) cari bütçesinde y 
kanlığı müfettişler geçici görev yolluğu maddesine konulmasında zaruret bulunmaktadır. 

RAPORTÖRLER 

Orhan Dengiz 
Uşak Milletvekili 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu Milletvek 
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1367 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

39 247 164 

AYLIKLAR Kesim toplamı 11 305 001 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici' hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.271 Köy İşleri Bakanlığı teknik personel üc

reti 
12.280 İşçi ücretleri 
12.281 Köy İşleri Bakanlığı işçi ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

11 305 000 

Kesim toplamı 10 798 962 

7 462 200 
181 762 
5 000 

7 400 000 

1 800 000 
2 900 000 

50 000 
2 933 000 

255 000 
17 500 
17 500 

1.25 000 
20 000 

1 113 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

11 305 001 

11 305 000 

1 
19 290 359 

7 846 200 
144 157 

1 
7 150 000 

1 800 000 
2 350 000 

1 
4 447 879 

255 000 
17 000 
12 000 
240 000 
15 000 

o 628 879 

39 865 94 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.380 Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 
ve prim karşılıkları 

12.381 Köy İşleri Bakanlığı sosyal sigortalar ku
rumları kesenek ve prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
İ2.470 Eski kayıtları yenileme ücreti ve her tür

lü giderleri 

ÖDENEKLER 
12.710 Köy İşleri Bakanlığı temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.812 Köy İşleri Bakanlığı geçici görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

— 1368 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira l i r a Lira 

1 185 000 1 080 000 

200 000 200 000 

1 2 501 

1 1 

142 500 
9 500 

1 330 000 

4 750 
o o 230 000 

2 500 

4 200 4 200 

140 000 
10 000 

1 000 000 

1 
3 230 000 

5 206 000 4 816 002 

216 600 215 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Köy işleri Bakanlığı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 956 001) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Köy işleri Bakanlığı yurt dışı geçici görev 

yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 60 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.111 Köy işleri Bakanlığı lartasiye alımları ve 

giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

— 1369 — 

197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

123 500 

1 900 
104 500 

125 000 

o 
_ 000 100 000 

153 900 135 000 
12 350 11 000 

14 250 15 000 

28 500 25 000 

16 150 16 000 

9 500 . 
9 500 
28 500 

1 
9 000 
10 000 

5 208 138 5 096 80 

615 600 655 300 
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Topnaik vıe iskân işleri Grenıel Müdürlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.121 Köy İşleri Bakanlığı basılı kâğıt ve defter 
alımları ve giderleri 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.131 Köy İşleri Bakanlığı döşeme ve demirbaş 

alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.141 Köy İşleri Bakanlığı yayın alımları ve 

giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.151 Köy İşleri Bakanlığı yakacak alımları ve 

giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-
LER Kesim toplamı 

13.211 Genel Müdürlük su giderleri 
13.212 Köy İşleri Bakanlığı su giderleri 
13.221 Genel Müdürlük temizlik giderleri 
13.222 Köy İşleri Bakanlığı temizlik giderleri 
13.231 Genel Müdürlük aydınlatma giderleri 
13.232 Köy İşleri Bakanlığı aydınlatma giderleri 
13.240 Genel Müdürlük bahçe giderleri 
13.291 Genel Müdürlük diğer yönetim giderleri 
13.292 Köy İşleri Bakanlığı diğer yönetim gider

leri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

950 1 000 
47 500 100 000 

19 000 18 500 
14 250 14 000 

10 450 6 000 
237 500 237 000 

3 800 3 800 
38 000 38 000 
14 250 10 000 

371 925 361 200 

42 750 42 000 
9 500 4 400 

52 250 52 000 
8 075 5 000 

95 000 100 000 
69 350 62 800 

5 000 
85 500 85 000 

9 500 5 000 

237 501 232 002 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

ölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

13.310 Birleşmiş Milletler dünya gıda yardımından 
gelen gıdaların tahliye, depolama, nakil, 
yükleme ve sair giderleri 4 750 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 213 750 
13.380 Dış memleketlerden satınalmacak makiha, 

alet ve malzemenin sigorta, navlun, güm
rük ve sair giderleri 1 

13.390 Diğer alımları ve giderleri (Çalışma şart
larını kolaylaştıracak eşya malzeme) 19 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 356 725 

13.411 Genel Müdürlük posta - telgraf giderleri 
13.412 Köy İşleri Bakanlığı posta - telgraf gider

leri 
13.421 Genel Müdürlük telefon giderleri 
13.422 Köy İşleri Bakanlığı telefon giderleri 

13.431 İskân işleri taşıma giderleri 
13.432 Toprak işleri taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri ' 22 800 

104 500 

21 375 
142 500 
49 400 

950 
38 000 

2 410 387 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 
213 000 

1 

19 000 

345 501 

105 000 

8 500 
145 000 
52 000 

35 
1 

000 

2 352 800 

22 800 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.511 Köy İşleri Bakanlığı taşıt işletme ve onar
ma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

13.611 Genel Müdürlük kira bedeli 
13.612 Köy İşleri Bakanlığı kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
, Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 

giderler 
14.343 Köy İşleri Bakanlığı 7126 sayılı Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 11 î) ncu 
maddesinin gerektirdiği giderler 
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1969 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

2 353 387 2 300 000 
1 216 000 1 150 000 

1 002 250 925 000 
213 750 225 000 

1 073 027 

34 200 30 000 

14 250 4 000 

9 502 2 002 

9 500 2 000 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.511 Köy İşleri Bakanlığı kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

İSKÂN İŞLERİ GİDERLERİ 

14.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.935 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.936 Malzeme alım ve giderleri 
14.937 Yiyecek alım ve giderleri 
14.939 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

GÖÇMEN MİSAFİRHANELERİ VE 
EĞİTİM MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.481 Büro giderleri 
15.482 Ulaştırma giderleri 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

712 500 
71 250 
36 100 
4 750 

712 500 
65 000 
36 100 
40 000 

824 600 853 600 

224 675 120 901 

118 275 
950 

9 500 
950 

95 000 

118 000 
950 
1 

950 
.1 000 

340 575 : 315 9 

340 575 315 951 

118 750 r ; , 1 0 0 000 
19 000 ,•.;<••, 19,000 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
TopıtaJk ve îsıkân 'Meri Genel MMürlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1.5.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.485 Giyim - kuşam alım ve giderleri1 

15.486 Malzeme alım ve giderleri 
15.487 Yiyecek alım ve giderleri 
15.489 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

IŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 

16.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 
16.125 Giyrm - kuşam alım ve giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alım ve giderleri1 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI ÎLÎŞKlLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

(Dünya Göçmen ve Mülteciler Teşkilâtı
nın Türkiye'de yapacağı toplantılar için) 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

75 525 75 000 
3 800 3 000 

118 750 118 000 
3 800 1 
950 950 

47 500 
4 750 
14 250 
190 000 
4 750 

375 251 

47 000 
4 750 
10 000 
190 000 
4 750 

261 250 256 500 

9 500 1 000 

1 1 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Gemıel Müdürlüğü 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Toprak iskân işleri temsil giderleri 
16.712 Köy İşleri Bakanlığı temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23 750 

4 750 
19 000 

80 750 

1970 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

23 300 

5 000 
18 300 

60 000 

23 750 30 000 
57 000 30 000 

39 247 164 
5 208 138 
1 073 027 
340 575 
375 251 

39 865 942 
5 096 803 
980 503 
315 951 
340 801 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 46 244 155 46 600 000 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Madde 

21.000 

21.111 

21.112 
21.113 
21.130 

Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Kooperatifçilik konusunda yapılacak etüt, 
plân, proje ve her türlü giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin 
yapacakları yatırımlara demonstratif ma
hiyette nakdî devlet yardımı 
(Bu yardım Köy işleri Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığı arasında hazırlanacak yö
netmelik esaslarına göre yapılır.) 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.711 Topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerini 
yeter gelirli tarımsal işletmeler haline ge
tirme ile ilgili etüt, plân, proje ve her tür
lü giderleri 

21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 
21.71.4 İşçi ücretleri 

0 Toprak dağıtımı uygulamaları ile ilgili 
etüt, proje giderleri 

Hükümetçe i 
Madde I'ö 
Lira 

4 950 000 

3 000 000 3 000 000 

800 000 

300 000 

1 900 000 

1 950 000 

750 000 
200 000 
200 000 

500 000 

800 000 
200 000 
300 000 

700 000 

2 450 000 

1. 400 000 
100 000 
50 000 

300 000 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.731 Bölgesel şartlara uygun yeter gelirli iş
letme tiplerinin tesbiti araştırması ile il
gili etüt, plân, proje ve her türlü giderleri 

21.733 Teknik personel .geçici görev yollukları 
21.741 Bugüne kadar yapılan topraklandırma ça

lışmalarının ekonomik etkilerinin araştı
rılması ile ilgili etüt, plân, proje ve her 
türlü giderler 

21.743 Teknik personel geçici görev yollukları 
21.751 İskân sorunlarının yatırım öncesi çalışma

ları ile ilgili etüt ve proje giderleri 
21.752 Teknik personel ücretleri 
21.753 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.711 İmroz Adasına, Siirt ve Elâzığ il merkez
lerinde yapılacak iskânla ilgili, yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri 

22.790 (Köylerde kendi evini yapana yardım uy
gulamasını sağlamak maksadiyle Köy İş
leri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlana
rak yürürlüğe konulan sarf ve tahsis yö
netmeliği esasları dairesinde sarf edilmek 
üzere T. C. Ziraat Bankasına devredilir.) 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 50 000 
50 000 

150 000 50 000 
50 000 50 000 

250 000 
50 000 
100 000 

2 700 000 6 400 0 

2 700 000 6 400 000 

1 600 000 4 250 000 

1 000 000 1 900 000 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Topualk ve İskân İsjîıeri Grene! Müidürlüğtü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.792 Teknik personel ücretleri 
22.794 işçi ücretleri 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.711 Makina, teçhizat ve taşıt alınılan ve ona
rımları (Optik alet ve diğer alet, malzeme 
ve makinaları) 

23.720 Nirengi, poligon ve her türlü tesis giderleri 
21.000 ETÜT VH PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

22.000 YAPİ, TESİS VK BÜYÜK ONARİM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALİM
LARİ VE ONARİMLARİ 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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1969 ödeneği Hükümete, e ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

100 000 100 000 
150 000 

350 000 

350 000 150 000 

150 000 50 000 
200 000 100 000 

•4 950 000 5 

2 700 000 6 

350 000 

8 000 000 12 



20 — Köy işleri Bakanlığı — 1379 — 
Toprak ve iskan İdleri Genel Müdürlüğü 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

/ - Sermaye tesliii 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

32.200 Keban Barajı göl sahasından çıkacak nü
fustan Devlet eliyle iskânlarını istiyen aile
lerin iskânı için tarım arazisi, konut ve iş
yeri arsası satmalına veya kamulaştırma 
bedeli 
(Satmalınacak tarım arazisi ve arsalar, 
satınalma veya kamulaştırma bedelleri 
üzerinden faizsiz borçlandırılmak sure
tiyle iskân edilenlere devredilir. 
Satınalma veya kamulaştırma bedelleri : 
Sarf ve tahsis şekli Köy işleri ve Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilecek esaslar dairesinde sarf edil
mek üzere T. C. Ziraat Bankasına devre
dilir. ) 

160 001 

l60 000 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

34 .000 M A L Î T R A N S F E R L E R 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 

34.350 Köy sınırları içindeki projeye müstenit 
köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere il 
özel idarelerine yardım 

34.520 Avrupa konseyi iskân fonundan yapılan 
istikrazın taksit ve faizleri 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.640 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 47 nci maddesi gereğince açılan 
özel fona 

34.690 Özel fon zararı 
(T. C. Ziraat Bankasına ödenecek) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma. 
payı A 
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1969 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

10 000 000 

980 000 

317 724 

100 000 

217 720 

11 307 724 

10 000 000 

1 500 000 

368 774 

100 000 

268 774 

11 

10 000 1 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân İşleri 'Geme! Müdürlüğü 

"Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

.35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VB 
YARDIMLAR 

35.671 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre is
kân edilecek göçmen, mülteci ve nakle tabi 
kimselere yapılacak mesken, tarım, alet ve 
vasıta, kredi yardımı 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR. 

Kesim toplamı 

35.710 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Memur ve Müstahdemleri Para Biriktir
me ve Yardım Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 

35.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle ya
pılacak yardımlar 
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197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topila 
Lira Lira Lira Lira 

,724 780 750 0 

70 000 50 000 

654 780 700 000 

54 780 100 000 " 

600 000 600 000 



20 — Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Geneli Müdürlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇ UN YİLLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi tesebbiisloi'i geçen yıllar 
borçları 

36 320 Diğer geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORO ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

32.000 

31.000 
35.000 

36.000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1989 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

160 001 
11 307 724 

724 780 
50 000 

10 000 
50 000 

1 

50 000 

50 000 60 000 

50 000 

12 242 505 12 



B - Cetveli 
GELİR BÜTÇESİ 





1385 -

Bölüm Madde Gelirin cesidi 

B — CETVELİ 

1969 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe tahmin edilen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

51.000 

52.000 

51.000 
51.200 
51.300 
51.400 
51.500 

B/l — Vergi gelirleri 

ÎRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Bina Savunma Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

52.110 İthalde alınan İstihsal Vergisi 
52.120 Dâhilde alman İstihsal Vergisi 

0 Akar yakıt İstihsal Vergisi 
52.140 Tekel maddelerinden alman İstihsal Vergisi 
52.150 Akar yakıt İstihsal Vergisi 

5 100 000 000 
1150 000 000 

215 000 000 
40 000 000 
95 000 000 

GİDER, GÜMRÜK, İSTİHLÂK VE DIŞ 
SEYAHAT HARCAMALARI İLE DAM
GA VE EMLÂK ALIM VERGİLERİ 
GELİRLERİ 

İSTİHSAL VERGİLERİ Kesim toplamı 5 50 000 000 

1 500 000 000 
1 900 000 000 
2 100 000 000 

21 249 242 241 

6 950 000 000 

12 831242241 

23 571 000 00 

8 300 000 00 

6 150 000 000 
1 600 000 000 

280 000 000 
120 000 000 
150 000 000 

13 456 000 00 

8 331 000 000 

1 150 000 000 
2 891000 000 

1 700 000 000 
2 590 000 000 



Bölüm Madde Gelirin cesidi 

HİZMET VERGİLERİ Kesim toplamı 

52.210 Banka ve sigorta muameleleri Vergisi 
52.220 Nakliyat Vergisi 
52.230 PTT Hizmetleri Vergisi 

GÜMRÜK VERGİLERİ Kesim toplamı 

52.310 Gümrük Vergisi 
52.320 Akar yakıt Gümrük Vergisi 

TEKEL GELİRLERİ Kesim toplamı 

0 Tekel .maddelerinden alınan Savunma 
Vergisi 

0 Tekel idaresi safi hasılatı 
52.500 Şeker İstihlâk Vergisi 

52.600 Dış seyahat harcamalarından alınacak 
vergi 

52.700 Damga Vergisi 

52.800 Emlâk Alım Vergisi 

52.900 Kaldırılan vergiler artıkları 
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1969 yılı tahminleri Hükümetçe tah 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 
Lira Lira Lira 

1105 000 000 1455 000 000 

920 000 000 1 080 000 000 
110 000 000 200 000 000 
75 000 000 175 000 000 

1 975 000 000 1 415 000 000 

1 800 000 000 1 240 000 000 
175 000 000 175 000 000 

2 191 242 241 

1040 585 625 
1150 656 616 
700 000 000 550 000 000 

200 000 000 250 000 000 

800 000 000 870 000 000 

350 000 000 575 000 000 

10 000 000 10 000 000 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

53.000 DİĞER VERGİ GELİRLERİ 

RESİMLER Kesim toplamı 

53.100 İthalât Damga Resmi 
53.110 Rıhtım Resmi 

HARÇLAR Kesim toplamı 

53.210 Tapu harçları 
53.220 Mahkeme harçları 
53.230 Noter harçları 
53.240 Pasaport ve kançılarya harçları 
53.250 Trafik harçları 
53.260 Diğer harçlar 

B/2 — Yergi dışı normal gelirler 

6? 000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI VE DEVLET PAYLARI 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI Kesim toplamı 

61.110 Resmî basımevi eri, okullar ve diğer kurum
lar hasılatı 

61.120 Millî Piyango idaresi geliri 
61.130 Tekel safi hasılatı 
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1969 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 468 000 000 

1 240 000 000 

1 200 000 000 
40 000 000 

228 000 000 

35 000 000 
85 000 000 
50 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
30 000 000 

1132 122 541 

117 600 000 

47 500 000 

197 
Hükümetçe tahmin edilen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 815 000 00 

1 485 000 000 

1 450 000 000 
35 000 000 
330 000 000 

62 000 000 
125 000 000 
63 000 000 
22 000 000 
28 000 000 
30 000 000 

1 510 230 89 

125 730 00 

54 000 001 

3 000 000 
44 500 000 

2 000 000 
52 000 000 

1 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

DEVLET PAYLARI Kesim toplamı 

61.210 Mükerrer sigorta şirketi erinden alman 
61.220 Petrolden Devlet hakkı 
61.230 Petrolden Devlet hissesi 
61.240 Madenlerden Devlet hakkı 
61.250 Oyun kâğıdı gelirleri 

BELLİ GİDERLER KARŞILIĞI GELİR
LER Kesim toplamı 

61.310 Kambiyo murakabesi mukabi'linde Cumhu
riyet Merkez Bankasından alman 

61.320 Teftiş muakibili şirketlerden alınan 

62.000 DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
GELİRLER Kesim toplamı 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Taşınmaz mallar idare gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış gelirleri 
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1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

69 900 000 71 530 000 

2 500 000 2 100 000 
3 000 000 500 000 
42 000 000 45 000 000 
19 000 000 20 000 000 
3 400 000 3 930 000 

200 000 200 000 

100 000 
100 000 

285 700 000 

100 000 
100 000 

30 000 000 

4 

27 000 000 

100 000 
100 000 

30 000 000 

12 000 000 
15 000 000 
15 000 000 

12 500 000 
17 500 000 
18 000 000 
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19 
1969 yılı tahminleri. Hükümetçe tahmin edile 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
Kesim toplamı 223 700 000 

0 Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 156 700 000 
0 Faizler 70 000 000 
0 Değerli kâğıtlar gelirleri 17 000 000 

HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAKLERİ 
GELİRLERİ Kesim toplamı 449210 000 

O Tâvizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 70 000 000 

CEZALAR Kesim toplamı 107 000 000 

0 Ta ra cezaları 25 000 000 
0 Vergi ve zam cezaları 65 000 000 
0 Trafik cezaları 17 000 000 
0 Çeşitli gelirler 551822 541 

63.400 Faizler 100 000 000 

63.500 Değerli kâğıtlar gelirleri 18 000 000 

62.510 İktisadi Devlet teşekküllerinden gelirler 385 460 003 
62.520 iştirakler gelirleri 37 750 000 
62.530 Döner sermayelerden gelirler 25 000 000 
62.540 Diğer cüzdan gelirleri 1000 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 728822 541 887 290 8 

63.600 Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 80432 00̂ 0 '" 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

CEZALAR Kesim toplamı 

63.710 Tara cezaları 
63.720 Vergi ve zam cezaları 
63.730 Trafik cezaları 
63.800 Çeşitli gelirler 

B/3 — Özel gelirler ve fonlar 

71.000 ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

ÖZEL GELİRLER 

71.100 Tasarruf bonosu hasılatı 

71.200 Karşılık paralar ve proje kredileri hasılatı 

ÖZEL FONLAR Kesim toplamı 

71.310 Akar yakıt istikrar fonundan Hazineye 
yatırılacak miktar 

71.320 İstikrar fonu hesabından Hazineye yatı
rılacak miktar 

71.330 Kambiyo karşılık fonu provizyon hesa-
. bmdan Hazineye yatırılacak miktar 

71.340 Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO 
hesabından Hazineye dcvrolunacak mik
tar . 

71.350 İktisadi Devlet teşekküllerinin borç öde
meleri 
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1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

128 000 000 

35 000 000 
76 000 000 
17 000 000 

560 858 893 

2 116 000 000 2 19 

785 000 000 780 000 000 

1 170 000 000 1 280 000 000 

161 000 000 131 000 000 

80 000 000 65 000 000 

13 000 000 5 000 000 

50 000 000 30 000 000 

5 000 000 6 000 000 

13 000 000 25 000 000 
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19 
1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

B / l — VERGİ GELİRLERİ 21 249 242 241 23 571 000 0 

B/2 — VERGİ DIŞI NORMAL GELİR
LER 1132122 541 1510 230 8 

B/3 — ÖZEL GELİRLER VE FONLAR ' 2 116 000 000 2 191 000 0 

GENEL TOPLAM 24 497 364 782 27 272 230 8 





D - Cetveli 
BÜTÇE KİAMJNU : MATfcDE — 5 

[Dairelerin barem ve hizmetlileri] 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Özel Kalem Dak. Sekreteri 1 800 
7 Başkanvekalleri Dak. Sekreteri 1 700 
8 İdare Âmirleri Dak. Sekreteri 1 600 
7 Genel Sekreterlik Sekreteri 1 700 
5 Basın ve Parlâmentolarara-

sı Münasebetler Sekreteri 1 950 
1 Doktor 1 1 750 
6 Sağlık Memuru 1 800 
6 Laborant 1 800 
o Kanunlar M d. 'Şefi 1 1 250 
4 » » Memuru 1 1 100 
5 » » » 1 950 
6 » » » '> 800 
7 » » » 1 700 
ü » » Kayıt Memuru 1 800 
8 » » Memuru 1 600 
8 » ;» Dak. Sekreteri 1 600 
7 Komisyon Sekreteri 4 700 
o Personel Md. Şefi 1 1 250 

Evrak ve Arşiv Şefi .1 1 250 
5 Genel Sekreterliğe Bağlı Dak. .1 950 
6 Personel Md. Memuru 1 800 
6 Evrak ve Arşiv Memuru 2 800 
7 Motosikletci Tevzi Memuru ' 1 700 

— D/2 — 

CUMHURİYET SENATOSU 

D. Memuriyetin .nev'i Aded Ücret 

Saymanlık Md. Şefi 
» » Memuru 
» » » 
» » » 

Tutanak M d. Şefi 
Daktilo 'Şefi 
Genel Sekreterliğe Bağlık Dak. 

» » » » 
» » » » 

Levazım M d. Şefi 
» » Ayniyat Muhasibi 
» » Memuru 

Telefon Operotörü 
» » 
» » 
» » 

Daire Md. Şefi 
Yönetim Memuru 
Yönetim Memuru Yardımcısı 
Müracaat Memuru 
Teşrifat Memuru 
Şoför 

» 
» 
» 

1 250 
950 
800 
600 

1 750 
1 100 
800 
700 
600 

1 250 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

1 100 
950 
700 
600 

D. 

9 
6 
7 
8 
9 
10 
8 
9 
7 
9 
9 
10 
9 
10 
9 
8 
8 
9 
7 
6 
4 
9 

Şoför 
Hade 

» 
» 
» 
» 

Başk 
Ocak 
Aşçı 

» 
Garso 

» 
[îiife 
Bula 
Çama 
Başk 
Başk 
Bahç 
Amb 
Muba 
Gene 
Aşçı 
Yüks 



.D. Memuriyetin mev'i Aded Ücret 

mı 1 1 250 
1 1 250 
2 1 100 
4 950 
3 800 

14 700 
1 1 100 
1 950 
2 800 
7 700 
4 600 

3 Fransızca ve İngilizce Mütercim 1 
3 .Mütercim 
4 Umumi Kâtiplik Daktilosu 
5 » » » 
6 » » » 
7 » » » 
4 Umum i Kâtiplik Memuru 
5 » » » 
6 » » » 
7 » » » 
8 » » » 
4 Zatisi eri ve Evrak M<1. Tahak

kuk Memuru ! 1 100 
5 Zat işleri ve Evrak Md. Tahak

kuk M omuru 1 950 
5 Zatişlori ve Evrak Md. Daktilosu 1 950 
7 Zatişleri ve Evralk Md. Daktilosu 1 700 
8 Zatiş. ve Evrak Md. Fiş Me. 

(Daktilo bilir) 2 600 
4 Zatiş. Arşiv Tasnif çişi 1 1 100 
6 Zatiş. Tevzi Memuru 1 800 
7 » » » 1 700 
8 » Evrak Tevzi Memuru 1 600 
9 » » » » 1 500 
8 » Arşiv Dağıtım Memuru 3 600 
9 » Büro El eımanı. 1 500 
8 Mukayyit 3 600 
9 » 1 500 

10 » 1 450 

— D/3 -

MİLLET MECLİSİ 

Memuriyetin mev'i Aded Ücret D. 

7 

Me m ıı 

'Alotosikletci ve Tev/i Memuru 1 1 100 

D. 

7 ! icvazım Aid 
» » » 2 950 Q » » 

.Kanunini' Md. .«ü Daıktüosu ı 800 
» » » 2 700 
» » » >> 600 
» » Menuıru 

Saymanlık Md. Tetkik Memuru 
:> » Puvantörü 
» » Tasnif Memuru 
» » ıMahzen Memumı 

1. 
1 
1 
1 
I 

800 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 

•> 
5 
(> 

Doktor 
Lâ boran 

» 
» 

t 

» » Memuru 

1. 
1 
1 
1 
I 

800 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 

•> 
5 
(> 

Doktor 
Lâ boran 

» 
» 

t 

» » .1 iaktiloöiı • ) 700 
» » Alukayyidi 1 600 D 

iTutana.k Md. Daktilosu 1 800 (i Atemur 
» » » 1 700 6 Daktilo 

Bütçe Md. ğü Memuru 6 Müracaat M 
(ıDaibtilo bilir) 1 800 7 » 

•-> » Daktilosu 1 950 6 Teşrifat Me 
» » Teksircisi 1 700 7 » 

Kitaplnk M d. Alemum 1 700 t, » 
--> » » 1 600 4 Yönetim M 
» » Aiikro filim - Miık- 4 » Meım 

rokıi i1! Teknisyeni 
Kitaplık Aid. Alikroftihıı 
Teiknisyemi 
Kitaplık Md. ('11teisi 

1 

1 
1 

950 

800 
950 

5 
f. 

» 
» 

Şoför 

» 
» 

» » » ') 800 (i » 
» » » o 700 7 » 

Levazım Aid. ğü Memuru 1 700 8 » 
» » Ambar Memuru 1 700 (• » 
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D. Memuriyetin ııev'i Aded Ücret 

1 Hesap Makarnaları Tcfaıisyend 1 1 750 
2 Hesap Makinaları Uzmanı 1 1 500 
3 Hesap Makarnaları Teknisyeni 1 1 250 
4 Teknisyen 1 1 100 
5 Hesap Maikiınialan Teknlisyeıni 1 950 
5 (MJakanoğraf 5 950 
6 » 10 800 
7 » 8 700 
8 > 9 600 
9 » 7 500 
5 Daktilo 4 950 
6 > 5 800 
7 » 11 700 
8 > 11 600 
9 » 11 500 

10 > 12 450 
5 Daire Müdürü 1 950 
7 Daire Müdür Muavini 1 700 
5 Kütüphaneci 1 950 
6 Kütüphaneci Yardımıcısı 1 800 
7 Telefon ve Elektrikçi 1' 700 

10 Telefon ve Elektrikçi Yard. 1 450 
7 'Santralci 2 700 
9 » 1 500 

— D/8 — 

SAYIŞTAY 

D. Memuriyetin ııev'i Aded 

1 

Ücret D. 

7 7 Hastabakıcı 

Aded 

1 700 

D. 

7 Bah 
7 Arşivci 1 700 10 Bah 
6 Tasnıifçii 4 800 7 Od 
7 » 4 700 8 
8 » 2 600 9 
9 » 2 500 

10 » 2 450 10 
11 » 4 Şoför 1 1 100 12 

••6 Kaloriferdi 1 800 13 10 Kaloriferci Yardımcım 3 450 13 

9 Uisıta 1 500 7 Da 
5 Boyacı ve Badanacı 1 950 8 

10 Boyacı ve Badanacı Yard. 1 450 9 
6 Marangoz 1 800 10 
9 Cilâcı 1 500 

7 Gec 10 Marangoz ve Boyacı Yard. 1 450 8 » 
6 öiltçi 1 800 9 » 
8 'öilitçd Yandılmcısı 1 600 10 » 
7 Telksireıi 1 700 

11 Teksirci Yardımcısı 1 400 8 Anş 
8 Aşçı 1 600 9 » 
9 Aşçı Yardımcısı 2 500 10 » 

11 Bdulaşıikçı 1 400 11 » 
12 » 2 350 12 » 



D. Memuriyetin ınev'i Aded Ücret 

3 Tercüman 1 1 250 
5 Daktilo (Yabancı Dil Bilen) 1 950 
6 Daktilo 1 800 
6 Şoför 1 800 

700 

3 Foto Film Uzmanı 1 1 250 
4 Fotokopi Tekfliıayeni 1 1 100 
5 Teksirci 1 950 
6 Hemşire 1 800 
7 Elektrikçi 1 700 
8 » 1 600 
6 Usta 1 800 
7 » 1 700 
8 ;» 1 600 
7 Garaj Âmiri (Tamirci Usta) 1 700 
7 Su Tesisatçısı 1 700 
4 Teknisyen Şoför 1 1 100 
5 Şoför 3 950 
6 » 10 800 
8 » 5 600 
9 » 2 500 
4 Daktilo 1 J 100 
5 » 4 950 
6 » 3 800 
7 » 2 700 

— D/9 — 

ANAYASA MAHKEMESİ 

D. Memuriyetin nev'i 

7 Santralci 

7 Daktilo 
8 » 

7 Arşiv Memuru 

Aded Ücret 

2 700 

1 700 
3 600 

1 700 

D. Memuri 

10 Dağıtıcı 
10 Başhademe 
11 Hademe 
11 Gece Bekçisi 
11 Kapıcı 

BAŞBAKANLIK 

8 Dalkıtiilo 
8 » 
9 ;> 

10 » 
11 » 
4 Steno Daktilo 
5 Memur 
6 » 
7 » 
8 » 
9 ;» 

10 Memur 
10 Arşivci 
4 Tasnifçi 
6 » 
7 Fiş Memuru 
5 Arşivci 
6 » 
7 » 
8 » 

5 600 8 Arşivci 
2 600 9 » 
2 500 7 Başdağıtıcı 
] 450 8 » 
1 400 8 Dağıtıcı 
1 1 100 9 » 
2 950 10 » 
1 800 11 » 
1 700 12 » 
2 600 7 Başhademe 
1 500 Bakanlar Ku 
1 450 8 Başhademe 
1 450 9 Hademe 
1 1 100 10 » 
2 800 11 » 
1 700 12 » 
1 950 13 » 
2 800 7 Bahçıvan 
2 700 10 Kapıcı 
2 600 11 * 



D. Memuriyetin ııev'i Aded Ücret 

10 Bekçi 1 450 
11 » 1 400 
13 » 1 300 

Arşiv G-enel Müdürlüğü 
o Teknik Fotoğrafç ı 1 1 250 
5 Elek t r ikç i 1 950 
G Başmücellit 1 800 

• 7 Mücellit 1 700 
8 Mücellit Yardımcısı 1 600 

11 Hademe 1 400 
11 » 3 400 
11 ıGrece Bekçisi 1 400 
11 » » 1 400 

9 Şoför 1 500 
11 Arşiv Temizleyicisi 2 400 

9 Mikrofi lmci h 1 500 
9 Fotokopyacı 1 500 

Millî Güvenlik Kurulu 
3 Şef (Yabancı Dil Bilir) 1 1 250 
3 Steno Daktilo (Yabancı Dil 

Bilir) 2 1 250 
4 Teknik Ressam Desinatör 1 1 100 
6 Teknisyen (Şoför) 1 800 
8 Şoför İ 600 
G Dakt i lo 1 800 
7 » 1 700 
9 » 1 500 
7 Kaloriferci 1 700 
6 Müracaat Memuru 1 800 
6 Muakkip 1 800 
8 E v r a k Memuru 1 600 
8 Arşiv Memuru 1 GOO 

— D / 1 0 — 

D. Memuriye t in ııev 'i Aded 

1 

1 

Ücret D. 

G 9 Arşivci 

Aded 

1 500 

D. 

G Dak 
9 Dağıtıcı 1 500 8 » 

12 » i 350 9 » 
10 Hademe o 450 9 Ha 
12 » 4) 350 10 » 
13 » 1 300 11 ;> 

Atom Enerji Komisyonu B 
5 Memur 1 950 
8 » i (500 o Fil 
7 Dakt i lo 1 700 

Fil 
4 Fil 

8 » 1 600 5 » 
10 Hademe 3 450 6 » 
11 » 1 •İ00 7 » 
13 » 2 300 8 » 

o Memur 1 1 250 9 » 
4 » 1 1 100 
(j Dakti lo 9 800 3 

4 
Fot 
Fot 

7 Hemşire 1 700 
7 Telefoncu 1 700 5 

8 Bahçıvan 2 (»00 \> 
9 Hademe \ 500 i 

S 
9 » :ı 500 9 

10 » 7 450 
9 (îece Bekçisi 4 500 4 Tel 

Tel 
Devlet Pen ?onel Dairesi 4 Tel 

-> Memur 4 1 250 8 Tek 
4 » i 1 İOO 9 
5' » 1 950 5 Tek 
6 » f ) 800 7 » 
8 » 3 600 8 » 
9 » o 500 9 » 



o 
o 

O O O O O O O 
O LO © LQ © »O O 
TjH CO CO - * •>* (~3 CO 

o o o o o o o o o 
l O O O l O O O O O © 
O l O f f i C 5 l O K ) t - ^ C O 

o o o o o 
O UO O O O 
r i 05 O tfl I f l 

(M ri H ri M CO N H H H H ( M r i H ( M ^ <N • * -sfrl (M r-i ^ 

c j 
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x ĉ  -J a 

> %. s £ 

^ 1 ^ § 

w- O O ^ - 1 

- * • • « • • * s ? 

2 W 

•-d 

ö 
> 

O 
O 
H 

M ö ^ 
P a Ö 

-^ CO tC 

P p 

^ 

ö 

-1 on oo tc tc tc tc on oc tc — LC Oc 

00 OO 4^ 4̂> on 00 00 4 .̂ 4^ on c ı oc on on 
O cn o on O O on o on O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O O 

ö 
d: 

os 
on 
O — oo on on 

03 4^ 00 4- 4^ Cn ~-l 
O on O On on O O 
O O O O O O O 

— >-ı O 

on cn 00 
O O cn 
O O O 

oc - 1 oc — t2 OC —-3 O 
Saı ^ £ 

c 
2 
p p g pi: 

S H^3 s s * r + s p O '-S p p 
P - = 

n 
£ p P t ^ 

r * ' 

S pi .-s 
l - ı . 

î > ^ -< 
o 
3 S " 1 r 4 î p 

00 tC —ı O 

Ü td 

ı—i» 
S 
P 

H 'C y ^ ^ M -

tr ^ ^c 

"2 •< 

i—i 

O' 

w 
p 

isi) 

oo 
on tc on on 00

0 854 4* 4*. 
O O 

ZZ V ; 
o 

^ ff 
o p 

-̂  r^ 
ı-ı. N o 
H—- < 

ffi<fflcnciQ«q^wo<iûo o o o o o o o o n o o o o o o o o o o o o o o o o 
00 4^ 4^ on p 00 
on o on o p o 
O O O O lı&O o 

s tC tC 4^ 
on on on 
O O O 



i) . Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Marangoz 1 700 
9 Marangoz Yardımcısı 1 500 
7 Kaloriferci 9 700 
8 Kolarifcrei Yardımcısı 3 600 

10 Kaynakçı 1 450 
9 Boyacı 1 500 

10 Boyacı Yardımcısı 1 450 
10 Asansöre ü 2 450 

6 Sanatkâr 1 800 
1.0 » 2 450 
13 » o o 300 
5 Şoför 1 950 
6 » 1 800 
8 » 1 600 
9 » 1 500 

10 Ozalitçi 1 450 
10 Teksirci 1 450 
11 Ambar Hizmetlisi 5 400 
8 Bahçıvan 1 600 

10 Bahcivan Yardımcısı 1 450 
10 Dağıtıcı o 

o 450 
11 » 2 400 
9 Başhıademe 1 500 
9 Hademe 1 500 

10 » 1 450 
13 » 6 300 
11 » o O 400 
12 » 10 350 
13 » 38 300 

9 (TCCC Bekçisi 4 500 

— D/15 — 

D. 

13 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
13 

9 
13 
14 
12 
14 

Memuriyetin nev'i 

İLLER 

Arşivci 
Daktilo 

» 
Başmücellit 
Mücellit 
Mücellit Yardımcısı 
Sanatkâr 
Dağıtıcı 
Kaloriferci 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 
Jaloncu 

Aded Ücret 

.50 

88 
41 

1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 

689 
13 
9'\ 

Tapulama personeli hizmetlileri 

MERKEZ 

1 I >aşpı 
Pilot 

» 
» 

Kasıt 
Uçak 
Uçak 
rol) 
Uçak 
Uçak 
Uçak 
Hava 

lot 

Başmakinisti 
Makinisti (Teknik kont-

Makinisti 
Makinist Yardımcısı 
Telsizcisi 
Fotoğrafçısı 

300 
300 
250 
700 
600 
500 
450 
300 
500 
300 
250 
350 
250 

1 750 
1 500 
1 750 
1 750 
1 500 
1 750 

1 250 
1 100 
800 
950 
950 

D. Memur 

3 İnce Aletler 
4 İnce Aletler 
2 Aerotoğrame 

Teknik Ressa 
Sanatkâr 

6 
6 
9 » 
3 Mütehassıs 
4 Desinatör 
9 Daktilo 
7 Şoför 

i 1 
12 

14 
14 
9 

10 
11 
14 

I )aktilo 
» 

7 Şoför 
8 
9 

10 
11 
14 Hademe 

Kadastr 

Daktilo 
Hademe 
Şoför 

» 
» 

J aloncu 



D. Memuriyetin ııev'i Aded Ücret 

Kadastro Okulu ve Kursu Hizmetlileri 
MERKEZ 

9 Okul Mutemedi ve Kâtibi 2 500 
10 İdare Memuru 2 450 
11 Daktilo 2 400 
11 Bahçıvan 1 400 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Mütercim 2 L 250 
4 » 1 1 100 
6 » 1 800 
7 Teknisyen 1 700 
8 Kaloriferci 1 600 
6 Elektrikçi 1 800 

12 'Sanatkâr İşçi 1 350 
6 Şoför 1 950 
7 » 2 700 

11 » 1 400 
10 Bahçivan 1 450 
6 Daktilo 5 800 
7 » 2 700 
8 » 2 600 
9 » 2 500 

10 » 1 450 
11 » 1 400 
12 » 2 350 
10 Santralci 1 450 
12 Santralci Yardımcısı 1 400 

— D/16 -

D. Memumye'tiın tncv'i 

11 Gece Bekçisi 
10 Bakıcı (Hasta) 
10 Bashademe 
11 » 
13 Hademe 
13 Çamaşırcı 

Ade'd Ücret D. 

9 

M 

4 400 

D. 

9 Kalori 
1 450 10 Kalori 
1 450 10 Maran 
1 400 11 Kütüp 

10 300 11 Teksir 
2 300 13 Ütücü 

ADALET BAKANLIĞI 

10 Bashademe 
12 Hademe 
13 » 
10 Dağıtıcı 
12 » 
12 Bekçi 
13 İşçi 
7 Usta 
10 Hemşire 

Yargıtay 
9 Kaloriferci 
7 Şoför 

12 Bahçıvan 
12 Sanatkâr İşçi 
10 Santralci 
11 Bashademe 
12 Hademe 
13 » 
12 Bckci 

1 
17 
36 

107 

10 
65 
2 

84 

450 
350 
300 
450 
350 
350 
300 
700 
450 

500 
700 
350 
350 
450 
400 
350 
300 
350 

8 Tekni 
5 Daktil 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
7 Şoför 

11 ıSantra 
12 Dağıtı 
12 Basha 
13 Hadem 
13 Bekçi 
12 » 

8 Memu 
10 Dağıtı 



— D/17 — 

D. Memuriyetin ncv'i Aded Ücret 

İLLER 
8 Sicilli Ticaret Memuru 
9 » » » 
o Teknisyen 
6 » 

10 Kaloriferci 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
10 Santralci 
11 » 
14 Bekçi 
13 » 
12 Başhademe 
13 Hademe 
14 » 
11 Ateşçi 
13 Hemşire 

2 
4 
2 
4 
5 
9 
8 
17 
17 
2 
4 
77 
12 
6 

131 
1 163 

5 
1 

1 469 

600 
500 
250 
800 
450 
400 
350 
300 
250 
450 
400 
250 
300 
350 
300 
250 
400 
300 

Adlî Tıp Kurulu Başkanlığı 

3 Uzman 1 1 
9 Kütüphane Memuru 1 
8 Otopsi Teknisyeni 1 

11 Otopsi Teknisyeni Yardımcısı 1 
6 Fotoğrafçı 1 
6 Teknisyen 1 
7 Teknisyen 3 
6 Silâh ve Mermi Atış ve Mu

ayene Memuru 1 

250 
500 
600 
450 
800 
800 
700 

800 

•]). Memuriyetin nev'i 

7 Silâh ve Mermi A!iş ve Mu
ayene Memuru 

12 Usta 
i 1 Kaloriferci 
10 Başlâborant 
11 Laborant 
10 Başhastabakıcı 
12 Hastabakıcı 
8 Şoför 
9 » 

10 Aşçı 
12 Aşçı Yamağı 
9 Daktilo 

10 » 
11 » 
9 Santralci 

13 Dağıtıcı 
12 Hademe 
13 » 
12 Bekçi 
13 İşçi 
12 Çamaşırcı 
12 Tecrübe Hayvan Bakıcısı ve 

Yetiştiricisi 
12 Gardiyan 

Aded 

Ceza ve Tevkif Evleri 

1 Elektrik Mühendisi 
(Yüksek Müh. veya Müh.) 

3 Elektrik Tesisleri Şefi 

62 

D. Memuri 

5 Zayıf Akım T 
5 Kalorifer Tes 

yeni (Bürolar 
Anlıyan) 

5 Sıhhi Tesisat 
7 Çamaşır Tesi 
8 Kalorifer Tes 
8 Sıhhi Tesisat 
8 Makinist 

10 » 
12 » 
8 Usta 
9 » 

12 » 
10 Kaloriferci 
11 » 
6 Elektrikçi 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
14 » 

8 Teknisyen 
10 » 
12 Hastabakıcı 
14 » 
10 Şoför 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 
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I). Memuriyet in rıov'i 

(i Mlektrik Teknisyeni 

Aded Ücret 

r> soo 
15 -100 

3 350 

5 300 
33 2'İO 

D. Mennunvol'in n e v i A d od Ücret 

12 C a n ı n s ı n 
13 » 
14 » 

î ; ) •İ>; , .s<> ,ar<!iv 

10 
30 

153 

350 
300 
250 
2 r 0 
İ 50 
400 

1). 

12 Başg 
!3 » 
11 Gard 
14 

İOiSLERt BAKANLIĞI 

4 ıBıaısıın Uzananı 
7 Memjuır 
8 » 
9 » 
6 Tdknıisyen 
8 Teılefoıncıu 
9 » Yardımcıs ı 
9 Teıksıircıi 
8 'Hemşire 
9 (Sağlık Memjuru 
8 Kaloriferci 

10 » Yardımcıs ı 
11 'Kalorifer İşçisi 

8 Başbahçıvan 
11 Baheıvian 

6 Şoför 
7 » (Müsteışıarlı'k içıin) 
8 » (ıHizrajet a rabas ı için) 

10 'Şoför 
9 » 

10 Sanatkâr İşçi 
1 1 100 6 Daktilo (Ecnebi dil 
2 700 6 Daktilo 
1 600 7 » 
1 500 8 » 
2 
1 
1 
2 

800 
600 
500 
500 

9 

10 
11 

» 
» 
» 

1 600 12 » 

1 500 10 Dağıtıcı 
1 600 8 Başhaderne 
1 450 10 » Yardımcısı 
4 400 11 Hademe 
1 
2 

600 
400 

9 
11 
12 

» 

1 
1 

800 
700 

9 
11 
12 

» 
» 

2 600 9 Aşçı 

2 450 10 Gece Bekçisi 

2 500 11 » » 

5 
1 
3 
4 
6 

12 

5 
9 

1 
1 

12 
2 

20 
22 

1 
2 

2 

450 
800 
800 
700 8 
600 
500 
450 
400 
350 
450 
600 
450 
400 
500 
400 
350 
500 
450 

11 
7 

8 
9 

12 

9 
9 

10 
12 

8 

Gara 
K a p ı 
Usta 

» 
Mıakii 
Mefr 
Bahç 

D a k t 
F iş M 

» 
» 

Tasm 

400 ! 5 

Si 

Terc 
» 

Müte 
Tekn 
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D. '.Memuriyetin nov'i Aded 1* 

9 Daktilo 1 
11 » 3 
12 » 2 
8 Kaloriferci 1 

10 » Yardımcısı 1 
10 Dağıtıcı (Şoför) 1 
8 Santralci 1 

11 » Yardımcısı 1 
12 Gece Bekçisi 2 
12 Hademe 6 

8 Şoför 1 
9 Teksirci 1 
9 Ambar Memıunu 1 

10 Depocu 1 
12 Depo Bekçisi 2 

Sivil Sananımla Koleji 

500 
400 
350 
600 
450 
450 
600 
400 
350 
350 
600 
500 
500 
450 
350 

5 Elektrikçi ve Sinema Operajtörü 1 950 
8 Kaloriferci 1 600 8 

10 » Yardımcısı 1 450 8 
9 Teksirci 1 500 9 
9 Şoför 1 500 9 

10 Santralci 1 450 9 
11 Daktilo 1 400 13 
12 » 1 350 
13 Hademe 4 300 

5 Teknik Ressam 1 950 
5 Oto Makinisti 1 950 
9 ıŞoför 5 500 5 
8 » (Otobüs iedın) 1 600 9 

] ) . 

12 
11 
12 
13 

8 
13 
13 
12 
12 

9 

Meınuniyetin nevi 

Depo Memuru 
Daktilo 

» 
Hademe (Yataldıaneci) 
Başh ademe 
Hademe 
Aşçı 

» Yardımcısı 
Garson 
Gece Bekçisi 
Kapıcı 
Sanatkâr İşçi 

Aded Ücret I D. Memıııi 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanu
nu hükümlerine göre kurulmuş 
kolej eğitim birliği ve âfet böl
gelerine sevk ve istihdEitm edilecek 

Tim personeli için 
Elektrik Tesisatçısı 1 
Havagazı, su ve Ka. Tesisıaitçısı 1 
Sağlık M omura 1 
Yapı Ustası 1 
Marangoz 1 
Sanatkâr İşçi 12 

Sivil Savunmia idaresi ikaz v© 

alarm merkezleri merkez ikaz 
ve alarm amirliği 

Telsizci 4 
Evrak Kayıtçısı 1 

500.| 9 
600 ! 12 
350 
400 
350 
300 
600 
300 
300 
350 
350 
500 

10 
11 
9 

12 
13 
13 
12 

600 14 
600 13 
500 
500 
500 
300 

11 
10 
12 
11 

950 13 
500 ! 13 

Daktilo 
Hademe 

8 Tercüman 
9 Kaloriferci 
5 Şoför (Vali 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 Şoför (Kaym 

Elektrikçi 
Dağıtıcı 

» 
Hademe 

» 
» 
» 

Sivil Savu 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Hademe 



Üd 1—1 - ^ "? g ^ 
S3 ?s 3 , V c S. " £• % % , Tçc 7T" ^ =? 5? § 3 

^ 

W 4 i 11 M y ^ r f k ^ ^ ^ + i v l ı f k A t l cı OT o o O en o e;? en en en o o en o o o o o o o o o o o o o o o o 

eo co T-, -'i 

^ 

i i tO - ^ 

en o O en O O i 1 s 3 oo ;£> i—ı N 

O O O O 

co -p̂  -^ en o en 

H 

O 

İr* 

X •£>. t i 

O H > ?r 
c+ O K S 

° ^ I ? 
1 - i-3 S: c? 

33 «<j 
2 Q 

- 1 

02 
Cfcc 

W M M 

J . et T 3 v & "2 O 3. 

co 

50 <j <5 
*F*" CD * co co co 

^ M Cî 

CO £ t ^ 
O O O 
o o o 

co t—ı o iO •<! co do en en 

&2 O : 
o 50 

s? 
?3 

ü 
I 
a? 

t 

co 
CO -3 C5 on ~a co ~q co co 

^ 

> 

i 

^ 

C O H f i . H f i . C n - a CO C5 CO CO ü ı O c n O O o o en en o o o o o o o o o 

CO t O CO I—'' 

en o O en 

> 

en en o o o o o en c n o o o © o o o o o o o o o o o o o 
0 0 CO o en o o 

http://COHfi.Hfi.Cn-a


=P 

o o o o o o 
LO o LO o m n 
•M »C CM >_1 ' M O l 

O 
o 8 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o 

o m o o o o o o o o o o o O L O L O 
« P LC5 <çfı " * ffi I - UO Q0 1> tO l > « 3 Tf l > " * CO (M 

H3 
0 0 0 0 CC CM 

CM 

p 

•p 

Q 

:p 

<1 

<ı 

o o o o o o o o 
iO O O ı : 0 O O i l ' LO 
W Ü2 LH! (M O? C0 CM CM 

»-İ 
K İ 

< 

cö 

P 
oo en 

to 
tr. #g 15 
a >yj U 
Ö c3 cu A l^-l I~M 

ı*5 C 
+ J 

erS c3 a *̂ ~; 

N 

C3 

no
ti 

3 
1 ( c ^ o 

^ ı«5 S £ S 
—• u ı tr- U3 t-- OC t - 00 

M 

et 
50 

CM " * 

8 g O O 
O O 
00 t -

O O O O O O O O O O O O O 
O O O O I - O O O O O L O O L O O 

« L ' î T ) * r t C ! ! » t » o m T j ( T ) ' o 5 a 

M CO t - C0 H t - a o o o c o H x c x ' f ' G 
ı—ı N co n 

Q 

'S 

o 

H 

Ü5 

^ 
o 

<Jİ <! 
ö ci Î ; -

(4 

1-3 

>> 

"33 
i 

I CM oo c: T-tH > - 1 L- -c c; Tj ı U'j ı £ t - X fl) C H L 1 O L~-

O O O o >.—• O o o o 
L 1 O 1 1 1 1 O 1 1 O o CM TT- C0 00 CM 00 CO L l 1-1 

o o 
L 1 O 
CM O 

O O O O O O O O O O O O O O O O 
O L O O O O t O O O O O l O O O O L O L O 
LO ^ T f CO i t CO C0 l > O r-1 O l OO t - CD ^ W 

«t 
^ g~r- ~ oo t - o o -^ co CM 

T H l O C0 CM 

o 

£? 
•£ 

:p* 

ö 
pq 
W5 

O CĞ 

O 
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D. Memuriyet in ucv ' i Aded Üı 1). Memuriyet in uev' i 

Teknisyen (Kr ip to - Telsiz) 
Telsizci 

» 
M (Mi ı ur (Telsizci) 

» » 
Arşivist 
AİVnmr f Dos\ a ve Dvrak ) 

(.Arşiv ve Evi'ii 
(Kütüphaneci ) 

4 1 100 ; 7 Hademe 
1 1 500 8 » 

» (Kontrol Memuru) I 
» (Ambarcı) 1 
» (Müracaa t ) 1 

Kontro lör 1 
Memur (Müracaat) 2 

» » 8 
Memur (Mikrofilm Uzman Yrd. ) 2 
Memur (Mikrofilm Uzman/ Yrd.) 1 
Mikrofilm Arşivist 1 
Telefon Tesisat ve Santralci "I 
Santralci • 1 

» 1 
Mutemet İ 
Daktilo ve Hesap Mak. Tanı. 2 
Bıashademe 1 

!. '{ 2rü 
.!7 1 100 

8 1 250 
i 800 
*; T*,o 
Î> c;-oo 

()00 
100 
70i) 
500 
100 

00 
."i 0 

00 
600 
500 
700 
800 
600 
700 

9 » 
10 » 
11 » 

7 Bekçi 
8 » 
9 » 

10 » 
7 Dasdağ'itıeı 

8 Dağıt ıcı 

9 » 

10 » 

Matbaa 

Matbaa Sanatkâr ı 

i 

8 
9 

10 

600 4 

800 
700 
800 İ 8 Mücellit 

» 

VFakuiisl i 

» 

Aded Ücret ' 1). Memu 

4 
10 
20 
12 
10 

2 
2 
1 

1 
1 
2 
3 
4 

700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 

450 
700 
600 
500 
450 

950 
800 

700 

600 

500 

450 

l 100 

500 
600 

Yaba 

(i Memur 
5 Teşrifatçı 
7 Başbalı cıvan 
9 Bahçıvan 

naşı A şco 
» 

Metrdotel 
Kaloriferci 
Garson 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

10 
4 
5 
7 
8 
9 
9 

10 
8 Bekçi 

11 - Dış Kur 

lileri 

(*) Ecnebi m 
eıtlc kullanılıp i 
lecek olanların s 
mesi ve bu hizm 

I hariı/le verilecek 
tâyin ve dağıtıl 

\ lığın yetki verec 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 Telefoncu j 500 
9 Elektrikçi 1 500 

Muvazzaf İtiraz komisyonları 

6 Dakt i lo 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 Hademe 
12 » 
13 » 

5 800 
10 700 

(i 600 
10 500 
12 450 
10 400 
10 350 
7 300 

Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri 

3 Sekreter ('Dil Bilir) 
4 ,» » » 
5 Sekreter (Daktilo (Dil Bilir) 
6 » » » » 
7 » » » » 
8 » » » » 
5 Şoför 
7 S a n t r a l Memuru 
8 Bahçıvan ve Bekçi 
8 Hademe 

2 1 250 
4 1 100 
o 950 
5 800 
1 700 
5 600 
1 950 
1 700 
2 600 
8 600 

Not : (Dış temsilciliklerde ıçaliştırilacak hiz
metliler ecnebi olabilir. Tâyinleri mahallince olur. 

— D/26 — 

D. Mcıtııırij retin nev 1 Aded Ücret D. 

9 

Aded D. 

9 Kapıc 
Darphane ve D a m g a Matbaas ı 10 » 

o 
t ) Memur ! 1 25i) 11 Bekçi 
5 •» 1 950 12 Hadem 
7 » >> 700 13 » 
8 » 1 (500 
9 » J 500 y Kütüp 
•> Heykeitraş ! 1 500 W Memu 

5 Dakti lo 1 950 o Amba 

9 Laboran t 1 500 8 Dak t i 

31 » 1 400 l !. Hasta 

2 Atelye Şefi 4 1 500 9 'Teksir 

3 » » 1 1 250 s; Aşçıba 

4 » » 1 1 100 o Aşçı 

5 » » 1 950 10 Aşçı K 

6 
o 

» » 

S a n a t k â r ve Matbaa Hiz-

1 800 12 
12 

Aşçı 
Ütücü 

metl i ler i X 1 250 12 
12 

Sofrac 
Bulaş 

4 ıSanatkâr ve •Matbaa Hiz-

Sofrac 
Bulaş 

metli leri 1 1 100 10 
13 

Başha 
Hadem 

6 Sanatkâr ve Matbaa Hiz- 12 Kapıc 
metlileri 1 800 13 » 

7 S a n a t k â r ve M a t b a a Hiz- 12 Bekçi 
metl i ler i 1 700 9 Usta 

5 Makin is t 1 950 10 » 
6 » 1 800 9 Ka lo r 
8 Şoför 1 600 11 Kalor 
9 » 1 500 11 Bahei 
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D. Memuriyetin tnev'i Adcd 

6 

ücret i). 

6 

Memuriyetin aıcv'i Ac Icd 

3 

Ücret 

9 T'ekınlisyeın Şoför 

Adcd 

6 500 

i). 

6 Baskı Teknisyeni 

Icd 

3 800 
7 » » 5 700 5 Muhasebeci 1 950 
4 Kameracı 1 1 100 8 Memur (Daktilo - Sekreter) 4 600 
7 Fotoğraf Slayt Tıeknıisyeınıi 1 700 6 Daktilo Sekreter 3 800 
6 Şoför Işıkçı 1 800 7 » » 2 700 
7 » » 1 700 9 Başhademe 2 500 
7 Ofset Yazıcısı 

» Klişecisi 
» Fotoğrafçısı 

1 
1 
1 

700 
700 
950 

Atatürk ve KanaJdıeudız Teknik 
i 

5 

Ofset Yazıcısı 
» Klişecisi 
» Fotoğrafçısı 

1 
1 
1 

700 
700 
950 Üniversitesi hizmetliler ücreti i 

5 

Ofset Yazıcısı 
» Klişecisi 
» Fotoğrafçısı 

1 
1 
1 

700 
700 
950 Atatürk ünâvensitesi 

6 Isıtma ve Elimıa Tellsnıisyeıni 1 800 o O Deslinatör 2 1 250 
8 iSekreter 1 600 2 1 100 
8 Kitaplık Memuru (Y. D. B) 1 600 

5 
» 

Fotoğrafçı 
1 

-L JLvJV/ 

950 
10 Hazırlayıcı 4 450 5 Teknisyen 2 950 
7 Daktilo (Y. D. B.) 1 700 6 » 3 800 
9 » » 1 500 4 Ressamı ve Fotoğrafçı 1 1 100 
8 
7 

Elektrik Uzmanı 
Elektronikçi 

1 
1 

600 
700 

4 
6 

Usta (Elektrik Uzmanı) 
» 

1 
2 

1 100 
800 

8 
9 

» 
7> 

1 
2 

600 
500 

7 » (Kaloriferci) 2 700 
7 Şoför 2 700 

12 İstasyon Memuru 13 400 7 Laborant 3 700 
9 Hesapçı 5 500 8 Bahçıvan 2 600 
7 
5 

Teknisyen 
Tercüman 

3 
1 

700 
950 

5 
8 

Memur (Yabancı dil bilir) 
Memur 

1 
7 

950 
600 

9 Müzisyen 7 500 9 » 4 500 
9 İtfaiyeci 3 

22 
500 
400 

3 » (Y. dil bilir ve ee. olabilir) 4 1 250 

3 » (Tercüman) 2 1 250 
3 İBM Programcı Yardımcısı 1 1 250 5 » » 1 950 
5 » Program Stajiyeri 1 950 7 » » 2 700 
5 » OpıeraJtlör Programcı 1 950 8 » » 1 600 
6 » » » 1 800 11 Başhademe 6 400 
7 » » 2 700 12 » 1 350 

D. Memur 

13 Başhademe 
12 » 
13 » 
10 Muakkip 
11 » 
10 Bekçi 
11 » 
11 Kapıcı 
11 Laborant 
11 Çamaşırcı ve 

7 Kalorifer Us 
8 » » 

13 » İşçisi 
7 Cam Aletler 
9 Bahçıvan 
8 Şoför 
9 » 
6 •Süthane Ust 

12 » İşçisi 
5 Basımevi Mü 
6 » Müdür 
7 Başmakiınisst 
7 Başmürettip 
8 Makinist 
8 Mürettip 
7 Operatör 
9 Teknisyen 
7 Düzeltici 

10 Mücellit 
9 Metal Eritic 
5 Usta Elektri 
9 » Kalorif 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Dosya ve Evrak Memuru 1 600 
10 Dosya Memuru 2 450 
11 » » 1 400 
10 Takip Memuru 1 450 

MERKEZ 

6 Teknisyen 1 800 
8 Elektrikçi 1 600 
8 Asansörcü 4 •,, 1 600 
7 Usta 1 700 
9 Marangoz 1 500 
6 Şoför 2 800 
7 » 1 700 
7 Bahçıvan 1 700 

11 Bahçıvan Yardımcısı 1 400 
4 Ecnebi Dil Bilen Daktilo 1 1 100 
6 Daktilo 2 800 
7 » 7 700 
8 » 9 600 
9 » 12 500 

10 » 12 450 
11 » o o 400 
10 Memur 1 450 

7 Kaloriferci 1 700 
8 » 1 600 

10 Kaloriferci Yardımcısı 1 450 

JJ/O'O —> 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. 

10 

Memu 

11 Tevzi Memuru 

Aded 

400 

D. 

10 Mutemet 
9 Malzeme Depo Memuru 1 500 11 Kartoniyer 
8 Sevk ve Tesellüm Memuru 1 600 10 Muhafız 
7 Mutemet 2 700 11 » 
8 » 1 600 11 Başodacı 

TİCARET BAKANLIĞI 

9 Santralci 3 500 3 Başekisper, 
8 » 1 600 avini Ekisp 
6 Dağıtıcı (Muhasebede Çalışır) 1 800 3 Tercüman 
9 Dağıtıcı 2 500 4 Ekisper 
8 Başhademe 1 600 6 » 

10 Hademe 9 450 7 » 
12 » 6 350 8 Ekisper Mu 
11 » 28 400 4 Laborant 
13 » 12 300 5 » 
9 Bekçi 2 500 6 » 

10 » 1 450 6 Fiş Memuru 
11 İşçi 2 400 7 » » 
12 Kapıcı 2 350 1 

) » » 
9 » » 

130 7 Daktilo 
8 » 

Merkez Pamuk Standardizasyonu 9 » 

1 Başekisper, Başekisper Mu 10 » 

avini, Ekisper (Yüksek Tah
silli) 1 1 750 

11 Hademe 

2 » » » 1 1 500 
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D. Memuriyetin ınev'i Aded Ücret 

8 Kaloriferci 2 G00 
4 ıŞoför 3 1 100 
5 » 5 950 
9 Kaloriferci 4 500 
6 Şoför 6 800 
7 » 6 700 
9 » • 5 500 
8 Bahçıvan 1 600 
4 ıSantralci 1 1 100 
6 » 2 800 
9 Başhademe (10) 6 500 

10 Hıademe 15 450 
11 » 20 400 
12 » 30 350 
13 » 10 300 
9 Bekçi 2 500 

10 » 1 450 
11 Dağıtıcı 1 400 

9 » 5 500 
9 İşçi 5 500 
8 Usta 3 600 

Muihaisıeibe Müdürlüğü 
9 Daktilo 6 500 

13 » 1 300 
4 Memur 1 1 100 
3 » ('Şef oılaralk) 1 1 250 
6 » 1 800 
7 » 2 700 
8 ;» 1 600 

10 » 4 450 

— D/37 — 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sağlülk propagıaaüdıası ve <tûM 
isbaıtistıük Gemdi Müdürlüğü 

4 İstatastikçıi 2 
5 » 2 
6 tıstaıtistilkçi 4 
9 ıFilm Operatörü 1 
6 » » 1 
6 iSinema Operatörü 1 
8 » Uzmanı 1 
8 Şoför 2 
4 Ressam 1 
6 » 3 
6 Fotoğrafçı 3 
5 Dalktilo (Yabancı dil bilir) 1 
4 ıSıteınıo Dalktilo 1 
7 !Baisın Mamuru 1 
7 ISinıema Operatörü 1 
6 ISıteınıo Dalktilo 1 
6 Sanatkâr ve Matbaa Hizmetlisi 1 
7 » » » » 1 
8 » » » » 1 
9 Ambalâjcı 1 
4 Mütercim 1 
6 'Sağlık Eğitimcisi 2 
6 Daktilo 1 
9 Şoför 1 
6 'Grafik Memuru 1 
9 Mömjur 2 
9 Daktilo 2 

1 100 
960 
800 
500 
800 
800 
600 
600 

1 100 
800 
800 
950 

1 100 
700 
700 
800 
800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
800 
500 
800 
500 
500 

D. Memur 

Sıh 
6 Ressam 

14 Lâboıraınıt 
5 Mulâj Tekni 

12 Laborant 
14 Hademe 
7 Sinemıa Ope 

13 Hadarnıe 
11 Laborant 
9 'Teknisyen 

M 
Soisyail1 HMn 

6 Daifetıilo (Ya 
8 Şoför 
9 Memur 

10 » 
9 Dalktilo 

M 

Sosyal Hi 
M 

5 Daktilo (Ya 
7 » 
9 » 

12 Başhademe 
13 » 
14 Hadıeme 



I). Memuı'ivetiıı ;nev'i Aded Ücret; 

İLLER 

Sosyal Hiamıetfer Akaıdamiüsi vıe 
OkuM 

8 Aşçııbaşn 1 600 
9 Dalktilo 3 500 

11 Aşçı Yardımcısı 1 400 
11 Başhadeıne (11) 3 400 
12 » 2 350 
12 Hademe (12) 7 350 
13 » (13) 5 300 
14 » (14) 12 250 

3 Tercüman 1 1 250 
4 » 2 1 100 
5 Kütüpbaınıe Meımunu 

(Yabancı diıl bileni) 1 950 
6 Daikıtilo (Yabancı dil bilir) 1 800 
8 Şoför o o 600 
9 » 3 500 
7 Elektrik Teknisyeni (15) 1 800 
7 KaJlorifer TeJknliısyenıi (16) 1 800 

11 Bekçi (17) 1 400 

İLLER 
Ankara Kreş ve Gündüz Bakumsvi 

8 Daktilo 
9 'Balbçıvan 
9 Daktilo 

12 Hademe (18) 
13 » 
6 Teknisyen 
8 iŞof ö r 
8 öğretmen (İlk ve anaokulu) 

1 600 
1 500 
.1 500 
8 350 
o 300 
1 800 
1 600 
1 600 

— D/38 — 

Memuriyetin nev'i Adcd Ücret 

Hemşire (Mama mutfak için) 
Memur 
Kalorifer Teknisyeni 
Aşçı. 
Çocuk bakıcı (Anne) (19)1 

Elektrik Teknisyeni 
Aşçıbaşı 
Terzi (20) 
Hademe 

İLLER 

Ankara Rehabilitasyon Merkezi 
Poliklinik sekreteri 
Da/ktilo 

» 
» 

Fizik Tedavi Teknisyeni 
M üraeaat Memuru 
Sanıra! Memuru 
Başhadcmc 
Hademe (21) 

» 
» 

Kalorifer Teknisyeni 
Bahçıvan 
Sıhhî Tesisatçı 
Teknisyen (Tıbbî cihazcı) 
Elektrikçi 
Şoför 
Teknik Öğretmen. 

» » 
Seikreter (Yabancı dil bilir) 

D. 

1 600 5 Kü 
2' 600 dil 
1 700 S Aş 
2 «00 10 » 

22 500 6 Tek 
1 700 6 Tek 
1 700 7 
1 600 6 Ust 
5 300 7 » 

9 Me 
10 Ha 

ezi 11 
1 700 8 Te 
1 600 g Be 
2 500 10 Çoc 
4 
2 

450 
800 

1 500 
1 
1 

600 
350 
400 
300 

5 Tek 
1 

1 3 
4 

600 
350 
400 
300 

0 
7 

Te 
Us 

4 250 
1 

1 
800 
500 

1 800 14 Ust 
1 950 11 Aş 
1 800 13 » 
<> O 600 il Ha 
1 l 100 13 » 
o o 950 i 4 » 
1 950 14 Ha 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 
Jl. 
12 
13 
14 
7 
9 
8 

11 
9 
8 
9 

12 
9 

14 

ı9 
7 
8 

10 
9 

10 
6 
6 

İLLER 

Çoculk Bakım Yuva (Yurt) lan 

Çocıııik Bakıcısı (Anne) 
» » » 

Çoculk Bıalkıcısı (Anine) 
» » » 
» » » 

Aşçıbaşı 
» 

Aşçı 
Daktilo 
Teknisyen 

» 
Aşçı 

» 
(Şoför 
ıHJaıdömıe 

İLLER 

YaşMar bakım yurtları 
ve dfinüenmıe 

Lâboraınıt 
Mıcımur 

» 
Daktilo 
ıŞoför 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Kalorifer Teknisyeni 
(Sıhhi Tesisat Teknisyeni 

o i.) 

5(; 
26 
34 
67 
2 

14 
6 

15 
4 
6 

10 
15 
12 
13 

huzur 

500 
400 
350 
300 
250 
700 
500 
600 
400 
500 
600 
500 
350 
500 
250 

500 
700 
600 
450 
500 
500 
600 
450 
800 
800 

1). 

(i 
10 
13 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Elektrik Teknisyeni 
Hastabakıcı 

» 
Başhıaıdiemıe 
Hademe 

Aded Ücret 

2 
10 
10 

2 
7 

İLLER 

istanbul Kreş ve Gündüz Bakım 

13 

Evi 
8 Daktilo (24) 
9 » 
8 Şoför 
8 Meımıur 
î) » (25) 
7 Kalorifer Teknisyeni 
8 Aşçı 
9 » (26) 
7 Aşçıbaşı (27) 
9 Çocuk Balkıcı (Anne) (28) 

11 » » » (29) 
7 Elıeiktnilk Toknisyeınıi 
9 Bahçıvan (30) 

11 Bahçıvan Yardımcısı (31) 
10 öeoe Bekçisi (32) 
12 Hademe (33) 
13 » (34) 
8 Sosyal Yardımcı (35) 

İLLER 
istanbul Rehabiilıiltıaısyon Merkezi 

7 Boililkliinıiik ıSekneıteri 1 

800 
450 
300 
400 
350 
300 

600 
500 
600 
600 
500 
700 
600 
500 
700 
500 
400 
700 
500 
400 
450 
350 
300 
600 

700 

D. Memuriy 

8 Daktilo 
9 » 

10 » 
6 Fizik Tedavi 
8 ıS ant rai Mem 

12 Hademe 
13 » 
6 Kalorifer Tek 
6 iSıhhi Teslisaıt 
6 Elektrikçi 
8 Şoför 
8 Aşçı 

]2 Aşçı Yardım 
7 Teknisyen 
7 Usta 
9 Memur 

11 Haısitıaibakıcı 
12 » 
10 Çamaşırcı 

Sosyal H 

11 Daktilo 

İller ve ilçele 
Müdürlükler 

11 Daktilo 
12 » 
9 Usta 

14 Hademe 
8 Sinemacı 



— D/40 — 

I). Memuriyetin nev'i 

11 Lâboratuvar Yardımcısı 
12 » » 

5 Teknisyen 
8 Şoför 
i? » 

10 » 
11 » 
13 1 İademe 
14 » 
9 Daktilo 

İLLER 

Frenci Savaş Kuramları 

Aded Ücret 

10 .Şoför 
11 Laborant 
13 » 
11 Daktilo 
13 Hasta ve Oocuk Bakıcı 
13 Hademe 

5 
9 

10 
İ İ 
11 
13 
33 

İLLER 

G t a a m )Salviajş Kııırtutmîtolrı 

:Şoi'ör 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

Hademe 

D. Memuriyetin Kiev'i Aıidi 

14 400 İLLER 
45 
ı 

350 
950 

Elâzığ Cüzzam Savaş Hastanesi 

12 600 Rehabilitasyon Sanatoryu mu 
9 Fotoğrafçı 1 65 500 ^ Terzi 1 

53 450 9 Ayakkabıcı 1 
91 400 9 I )okumacı 1 

247 300 
757 250 

t 
ıSosyal Asistan 
Teknik Elektrikçi 

1 
1 

10 500 
İLLER 

Sıtma Savaş 
6 Teknisiyen 10 
1 » 11 

8 450 7 Şoför 30 
8 400 9 » 100 

18 300 10 » 245 
1 400 11 Aşçı 1 

28 300 8 Laborant 10 
42 300 i) » 7 

(s Şoför 75 
13 

o 
O 

Hademe 
Personel İşleri Şube Müdürü 

409 
1 

1 600 İLLER 
o 
O 

500 Trahom Savaş Kurumları 
12 450 (î Teknisyen 1 
4 400 8 » 4 
2 400 8 Şoför 15 

13 300 0 » 31 
10 300 10 » 13 

D. 

11 Hast 
13 » 
14 » 
11 Had 
13 
14 

» 
» 

10 Aşçı 
11 » 

9 Kalo 
11 Bah 
10 Terz 
11 Dalk 
12 Labo 
13 » 

Anla 

4 Tıere 
5 Dak 

Ama 

8 .Şofö 
9 

10 
11 
11 Has 
12 » 
13 » 
14 » 



— ıVa — 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

13 Hademe 
14 » 

8 Laborant 
9 » 

11 » 
12 » 

8 Daktilo 
9 » 

11 Daktilo 
5 » (Yabancı dil bilir) 
5 Ressam 
5 'Tdkriıisycrı 
4 ÛMütereim 
6 Sinema Eğitim Uzmanı 
9 Santralci 
9 Kaloriferci 

13 Kaloriferci Yardımcısı 
8 Aşçıbaşı 

11 Aşçı 
9 'Bahçıvan 
9 Usta 

11 » 
12 » 

MERKEZ 
Refik Saıyıdıaım Merıkez Hıfzısıhha 

1 Atölye Şefi X 

3 'Teknisyen (La'b. Tek. Yard.) 10 
r 8 
5 » 

(Mdkanik) J-
8 » (3 6) ö 

9 » 9 

Meıımriyetin nev ı 

Yabancı dil bilir; 

Aded Ücret 

(37) 

20 
17 
25 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
29 
19 
10 
24 

D. Memu 

400 
350 
300 
600 
500 
400 
300 
500 
350 
300 
250 
700 
600 
500 
350 
300 
600 
950 
800 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
800 
700 
700 
500 
350 
300 

1 100 

7 A§çı 
13 Hademe 
14 » 
14 Veteriner 
11 Evrak Dağ 
12 Hayvan B 
13 » 

Refik Sa 
Enstitüsü A 

5 Teknisyen 
7 » 
8 .» 

11 » 
5 Usta 

13 » 
8 Şoför 
9 Elektrikçi 
6 Usta (Atö 
9 Kaloriferc 

10 » 
11 » 
13 » 
10 Bahçıvan 
13 » 

9 Laborant 
9 Daktilo 

11 » 
13 » 
9 Aşçı 



03 O «5 95 O CC 00 - J O x ~^ a en oo re 

a 
e-

t o 

<#2 02 *-3 U ofö P V v ^ 
• İ 

ur1 

S-
** ^ v 

reter 

tf^ 

I—ı CS ^ tO M 
00 O rf^ 00 |>5 OJ CT 
O Û0 00 O O tf^ O 

p 

O 

eo 
C0 tfi. 

m £0 M« 
Cftşc M E? İT* 
PT M 
O » 
o 
s» 
W l — • 

ö 3 

a o: 
fer' 

CB 

xn 
ir1 

İ 

tel 

W 

p 

p 

p 

^ r 1 r tc w ; : tv 

f> 
Çu 

to o tO O rf^ U> 

CO rf*. on <3s h^ a ı e s ö en o O en O O 
O O O O O O O 

-3 rf^ K 
O Ol ^ o o c en O O O in O O O O On Ol O 

O O O O O O O O O O O O o 
o 

O O 0C O C£> 3 D ^ 1 Ö 5 C 1 ^ » M M o Ğ D c n w ^ o a » •J -q i i i ; to 

KİP 
O 
.Mî C: 

S V V £ . 

W ı-3 
CD p 

OD 
e f -

o Ü50 

ÇP 
İTİ 

^ 
d i n P V N £ j 

Ö : 
CP ZA 

CP 
P 
P I P (-" I o I # 

CP 03 9 " 

I" 
s? 
p j 
Q 

CP 

r b 
g 2 g r 
- ör1 ÇP c± 

a İ İL 
s ^ 

«3 
p 
o-' 
P 

Irf 

pr 
50 <<! 
CP 

p 

î> 

I. 
I 

p_ 

ö 

e: 
p 
ö 
CD 
<3 

rfs». 

M tC r-ı 
en on O tO ı—ı 
O O O tO ** Cl ^ tO H K) H tP> 

es *>. £* 
o en on to M H to ^ M ı—' eo oo to (-* 

P̂  
CP 

p̂  

rfi-onös^en a ^ û o t o h ' t O M ü i en o o on o o ö o o n O o n e n O O O O O O O O O O Ö O O O 
a ı c î û c c o o i ü ı ü i f f l ^ o o - l ^ ı c c t o ü i o o o o o o o o o o o o e n e n o o o o o o o o o o o o o o o o 

0 

to> O O X G O İ i ^ W M M 0 5 0 ' S l t O ^ O ) i l ^ 4 3 W Q O W 00 O 00 (X 

co 

t-3 

p 

ı-3 

I* on?c S 

l2 d 

o 
V 

[Salh-
A

na P 
H '—' N N 
h™^ n 
CP_ "W ~' 
P M î 

C : 
as 

p 
«* <* 

^ 

M M tO ^ M <1 ^ M ö tji. ^ f_ı tO I—' * • K) ^ W 1 ^ M b î M 
O C C © ( D * > W H O O M O O t C W < l t C l t O 

CO rf^ O OS M On 
ûo O ->İ es O 

> 

c o ^ ^ ü ı c n a t û t ö o : w ^ ı ^ w ı 3 î C n « 4 ( x ı © M t o 4 0 f f l 
e n o e n o o o e n e n o o n o e n o o o o o e n o e n o o 
© O O O O O Ö O O O O O O O O O O O O O O O 

eo os on d es co 
O O O O O on 
o o o o o o 



o o o o o o o o o o o o o o 10 o m o ^ ^ eo o o o o o 
O O LO O lO rjf LO Th rt< Vî 

co o OO rH CO oo •* »o 
C5 lO M M rH O CO "* W ^ ^ CD CO H ri ri Ol W ^ W ^1 H rH C3 T8 cö 

Oî O rH ^ ifl ıfi (M 

1 

4 

tâ 
eo *tf T-I W H N M •* Ci O H N 

On ö 

ilk
 

fr *r* cs ÎJ 
CC • ı—i 

r^2 ^ 5 ^ ^ 
O 

a 
3 A ^ ^ :* A i 

r H CTî O rH C-1 CO * * CC oc c^ 

I 
O: O O ^ rH 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
l O O u r ? O V O O O O O O K 5 0 » O O L O O O L O O i O O O » 0 0 

o o o o o o 
K3 O «5 O »5 O 
İN CO (M IS ^ ^ 

H © O W t 0 t - G 0 W ! D 0 0 ( £ ) f f i H f f ) 0 0 O I > O t - t " O C : ' * 5 0 ' * l M W ( M H M 
-HH ı—I O) • * 00 r I ( M t - m c O t ^ C O C - r H O C T ^ ı n - t f C M l O 

rH r ! N U5 ö l 

b-
-* 

00 

% 

>ÎIJ0 * 
S + 3 

ı—1 C3 £3 

# ! * c3 

£ î-4 Ö 

<1 
* 

r ^ 

c3 " 
•4-a -*e 

O H N S T f O D S i r H x O H C-l CO - t : C H M K Tf (T. H CT M r f CO ^ Q O r l 

O O O O O O O o ıo o ıra o ^ o 
CO ( M W ^ • * CO CO 

o o o 
C<1 

O O O O O O O O O O o o o <_J '—' < > >—><—> '—' <—' U-> Ç_J> W '—> V-> W v»-> < ı <_J >_? S^> W v_> W 
O L O O ^ O O t O O U O O l i O O O O O l O 0 1 0 * 0 0 0 0 
W ' * ^ c o c < 5 ( M i f l ' t t T j ( M CO O lO • * W CO C<1 <S> t~ c£ LO 

O O O f f l H O O O O f f i C O ^ r t l I M t - C O l O O ^ C O ı M 
1< CO CO CO H H h H H ' t (M H CO ffl N CD 

CO CM CO CO OC CO (M H « N rl t- ı—l CO O rH ** 00 CO C<l VO 

P 
=İH 

İ 

1 İ «+H O : 0 
c3 !-< 

- l - J 

m ^ e3 A ^ K *S ^ :3 A A ^ ^ « « ^ ** *s ^ ^ 
c3 !-< 

A * 
P GQı e £ 
C0 ^ C5 O r H C3 CO "tf 0 0 C5 O r-\ <M CO ^ C5 O r H CM CO en as rH CM CO 
r H , T - İ r - i r H r H ı—!. T - İ r H r H r H r H r H T—*. r H r H r^, »H r H H 

'* ?* 

T* KO t- OD QS. 



M fc-ı h-ı M M M O fc^" CO rfk- CO CO |—ı O CO O O OO 
M M M 1—ı M M I—ı 
^ CO K ^ OO H tİ 

I — L | — L | — ı . ı — ı . M 
H± O M O CO I—ı CO 

« J*i 
§L V &_ 
o Ha 
t i p . 
H» 
O 

O. 

W M W 0 5 Ö 0 1 ^ ^ 03 Cfl O) ^ O O) 

a 
o 
H 
53 

ırp 

o 
o I 
w 

< I CO ^ -a M DO co cJi co 
Ol » W ^ M © M 

(50 CO CO CO 
o co ^ oo 

O Ü i O O C j i Q S } 0 Ü I O O I O O O 
O O O O O O O © O O O O O O 

K ) C 0 O ) ( O C O ^ C O f ^ l ^ ^ 
O ı o c n c n o o a t O c n o o o o o o o o o o o 

>fi Ol rfi U( 

S S S 8 
e* o 
H 

^ İ O i J f j ^ M t j u J ı_i 

iz; r^ £> 5d 

O 

9= 

—' ı-3 
r j W 
H ? 5^ 
gö * ' S 

«5* 
Q 2 

et-
& 
i g 

o 
c Q 

o co r H CO O o oo 
i—1 > > 

¥ ^ V v S * ^ oran 

p 
ofiO 

co — co ̂  co 
t d ^ W 
ös O v 

22-
f i 4 H -

<i « P >r 

^ 

co co co co co to co 
to M t° co co ^ CO —5 1—L HA h-ı h-ı h-ı 

O 05 M 1^ C O C O ü l t O - J C O C O M O S O O t O ^ r f i N İ 

!> 

CO ^ Hh- ^ t O CO CR en O O ÜT ov o O o o o o o o o 
o 03 rf». M W CO ^ I ^ ^ Ü l t O C O ^ Ü l C D l O M ^ m t O C O 
i=; O O U> O Ç£ O O C J ı O O T O O l O O C y T O O O C n ü ı 
° O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

C3 

M h ! 5 , ^ M h O © a D ^ 4 ^ C O M O C O C O C O h H C O C O h - ı C O ~ - l * • £>• co 

F \> t> © ^ a » 
âıboran 

^ 
H ^ 1 ! 

allonife 

» 

ö 

h-ı 
C O h - ı C O b î ^ C O C O C O C O C \ T ; C O ^ H l 0 0 C O C ^ C O * > - C O C O ^ C O C O 

05 

o en 

^ 

CO rf*. £71 t O CO 
C ? T O O C n C H _ _ . _ © O O O O O O O O 

^ ^ Ol Oî - 3 C O C O r f i . ^ C O C O C O C O C O C O ^ Ü T ^ 
O ü i O O O ü r c n o c n o O c r ı e n O C n o o O 

- - - o o o o o o o o o o o o o o 
CO ^ 
CH O o o 

CO ço en Ö o p 05 



P 

< 

!>> 

O © < O Ö Q O O O O O O Ö O O O O © O o o o 
O O i O O L f r O l O O O i O O O O O O O l O O O O lO 

O O O O O O O O O O O o o o o o irs o irs o o o 

W C 0 C 0 Ö ^ Ö t » « 5 » O l 0 O ( M h 0 0 Q 0 l 0 l O l 0 (^ ÛO lO O H O O l N O O İ l N C O T f 
( M M ı ^ l — İ t * - 1 r < 1 T—i • — l ı — I ı—i i—I (M rn i—lı—I (M H N CQ H H ( ^ 

ce 
m 

o3 

A ^ ^ « ^ K ^§ ^ 
•fi 
o 

* * il ^ : 0 

CS1 

» 
B

ah
çı

va
n 

cc ft o H « co • * m ı—1 N W GO Oi H . CO Ol O ı—l C5 

-9 - 5 
<! < 

<c3 

i—I CQ M f f i t - O ö f f i O H N ' r t 00 - •©> 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
l O O O O O i r s O O O i O O i O O i O O i O O i r s O 
0 5 0 0 c p t > - o ^ T | H u o ^ T t H ^ T h ^ c o o t ) < ^ ı e o c < i ' ^ 

8 o o o o o o o o irs o o o o irs o o 
H O) CO t" !0 m ^ ^ 03 

( M i o c o o o ^ ı r s o ı r a o o ı o ^ O L O O i o o o 
(M «M T-İ 

N t - (M W l O L f t O O O 
(M (M T—I (M rH 

r ^ 

ö 
b/3 

fi 

fi 

.8 ^ I 
İP el CQI 

«i 
H +3 

1 C7İ W 
O 

i *S * ^ 
S P 

44 
CÖ 

c3 

CD 

fi 

-.O 

fi S 
i o a x t - Q O H o i o o O H O H ( M e o T i * n * H ^ lTS CÛ t - OO CD O r-1 CO 

O O O O O O O O O O O 
o o ı r s o ı r s o ı r s o ı r s ı r s o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o ı o o ı o o o o o o o o o o o o ^ o o o 

M t - a c O C 3 ( N ( N C O O ( N ' * 
lO l > 05 " r-1 t -

0 0 ( M N ( » M C 0 1 P ( M l > ı f t W O CO irs 
t - lO r H C O r - H r - l TH <M 

Ö 

44 

pq 

O 

<̂ 3 
^ m 

-8 

C0 TtH 
lO lO 

:0 
O 

^ 

3J 

M r t M M f H N M ^ O H ffiOi'ı.OCCC!t-XC 

•S a; 
+ 2 
CD ?H 3 

r̂ J U : 0 
c3 
fi 

A 
1—i 

K 44 
CD 0 cD ı— 

c: r - T-J co cc oc irs 



0 0 CO CC W '-P CC CT O <£> O Ö i ^ Ü M H H M O M î P ^ M t O ^ CO t i W o ! ö 

8? 
Ö 5* SP 
P £& 2 !«« 
& 5E ö * 

02 

? r 

* ^ 

a & 
a e Ö 

^f. 
Z/l 
p 
B 

O 
p 

tr1 

o 

1 

M M M H b î K M O Cft t * tC ü ı - 3 CO - q tO 

;> 
O | - i C ı 

C. 

OS W ö> ! û Ul — o on o o o o 8 8 
^ C î ^ CTlNS^CO^^COrf^^OTt^OûCOrf^t-OCOCOh^^ 
en © OT o c n o o n o o c n o n o Q o n o ö i O O n O O x O a t 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

c5 

» o o ^ o ı ^ a ^ î » Q D f f l » ^ I İ T O ^ 0 5 0 1 v T ^ X O 0 C ' X C P C i a ) I 

a tu §w § § 1 & f & ̂  
&> c5

 : 3 . 

o 

O: 
>1 

S S 

w 
Q <! 
P 
5s P ^O 

J/î I— 

o. s" 
d 
E-̂' 

CO M M H M 
r-1 tO CO 

30 tO OT O <->• 

2T 

1-9 

r 
a" 

«<! 
P 

a1 

t?? 

t3 
O »f CS p 

P 7J 

^ p 

V! 

3 

Çj ® 2C 
&c P P 
c-l- r+ %̂  

P 

I. 
o 
B 

- 3 tO to to 
M tO M 

b3 X 00 tO t i W 

O 
B 

tv> 

<35 

Ü l f f i - J Û O H Ü l O l f t 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

^ ı ^ ^ O 5 0 0 C l ^ a X < l 0 0 3 0 t f l ü l Ö 5 X O 5 O i Ü 1 C f l m 
O O O O O O O O T O O O O O r O O O O O O O ı O 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

W t i M C X - ] l>5 " 

w a 
w P « « « Ü ^ Î » ; M 

^C X' ~3 r£> 00 ZD OC * » * > I — . — 
M 
t i 

d H a a 
p. p 

a £ ^ a a 

w 
N 
M u-cc r—' 
w l-" tr e* a 
Q ^ 
£ 1 — ' 
Ü 

f f O: 
i£ P 

5 P-

W X < l C i 

¥ ^ « ^ 

50 

B 
B 

Vî 

O OO r-A • M Ol CO OT h-1 00 Ol OC ^ H M H M H C ö C O 
P-

O O ı O O T O O O ı O O I Ö O O O O I O O O 
O O O O O O O O O O O O O O O O O 

C O r O r f ^ r f ^ ^ ^ r f ^ O 0 * » O T C l < J C C 
OT ÖT O O O O O Ol O O O O Ol o o o o o o o o o o o o o 

<3 



O O O Ö O Ö O O O O O O A O O O O O O O - O O O 
L Q O O O O O O L O Ö O O ^ O © ı O O L O Ö O Ö O L O Ç > 

o o o o o o o o c ıo o >̂> 
QO t> CO N lO ^ 

O) 

«1 
o o o 
rH T-I 

«D eo 
(SI rH rH (M tH ıo O t- 051 OO H CO 

t- 00 

>> 

•"3 »ı—< 

«M H PQ O (25 

Q O rH CO t- ffi 
T~H T-H rH H G O O î H H N M O î ^ H N M O H M ^ C î «O t " M T f i O ! O 

P 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L O O L O O O O L Ö O L O O L O O O O O O O L O 

o o o o o o o o o o o 
O O O O L O O O O O O O 

r H ı—i Ö W N T H C < 1 r H r H 
l O ^ N O i l O C l H Û O f f l C O ' * 

W Cl O 
ıA fl CO 

(M CO 

Û 

>» 

ö Ç> <B w ^ £ I | l S s 
I I I s-l'l 'l 
J5 Ü? , ^ «T S î5 § 
ffi rn W <3 ffl PQ Qı 

e 

ı - ^ 
2" 'S 
1 

£3 £>ı ö î-'1 

H u S i £ :£ İg ^ 9 
EH pq e W PP. g Ö 

o 

s << 

^ H N « 0 5 f f l O C 0 f l H N I > H C ! C l H 0 0 N O C O l r H O O T H C O O C C i C Ç C i 

o o o o o o o o o o o o o o o 
I O O O O O O U - J O O L O O O L O O O 

o o o o o o o o o o o o o 
O O O Q O O O O L O O O L Q O l û ^ W H j 

C D H H H T j l O O H H H l M N r i H H eo t- t- o • * N M l M ( M H a ) N ^ f f i 
r H <*J c g ( M H H ^ 

LO 
LO ıo 

t -

!>> 

y O' 

4H 5 ' 
PH <1 

ÇJ1 O1 ! 5f_| 

f 
Of

lıa
na

fl 

•1—1 o 

s S 
C/^ı 

i «tj 1! 1 : - i *-ı ^ 1 « O nıt
 1 

K
al

 nıt
 

en a; 
EH K

al
 

(S
aı g 

n3 

<4H 

c3 

«2 PH 

+3 

§ 
S- c-
05-1 05u 

<3 <| 02-1 

İ ( ( X ) H t - û 0 0 3 M O X <X> C5 CO O O C5 rH X 3C C2 <M CO O O T^ 



Ö 55 vO < î Oi rf^- 03 tO (P ® 33 tD C ^ W ü Z£> fcS ü 

w 

I 
İ. 

fcb 

1 

tel 

M 
s? 

B 

F 
t^ a w 

o" 2: S I 
t? 
I P S) 

II t td 
- P" 
M ^ 

P 
P-. 
P 

2 d 

{> 
M M M M en VI en M M M b0 M 

tfk Ol » Ol » 
VJ O O O O 
o o o o o 

ta 05 05 CT Ü1 
O O} O O 
o o o o 

er; ^ 
o en o o 

-q co in ^ ©T ço 
O Ol O O O Ol 
o o o o o o 

ÎO İÜ ÎÜ i » (o k v k 4 k \ k ı k 4 . t - A k » k v k ı k A . 
^ t j to ^ O to Qo S 05 '«A ft. '«« îv ^ O ' o 0ü S 5) üı *> M: w K 

k k k k i 
k i Ot Ot O k i C ı t n k k k ü ı ü ı ü ı k î o k i o ^ i o i c î o k k k 

P P P î S Q 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

(55) 1 adedi 6 aylık 
(56) 1 » 6 » 
(57) 5 » 6 » 
(58) 5 » 6 » 
(5p; 5 » <? » 

MtBEDEEZ 
9 Makinist 
0 Telefon teknisyeni 
9 Elektrik teknisyeni 
9 Kaloriferci 
8 » 

10 » 
7 Asansörcü 
G Su tesisatçısı 
9 Usta 

12" » 
12 Sanatkâr işçi 

6 Şoför 
i 

11 
» 

5 'Daktilo (Dil bilir) 
6 Daktilo 

8 
» 
» 

13 » 
12 Memur 
10 Dağıtıcı 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 600 
1 450 
1 700 
1 500 
2 500 
1 350 
1 350 
1 800 
1 700 
1 400 
1 950 
6 800 

10 700 
10 600 
1 300 
1 350 
1 450 

— D/49 — 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

(60) 5 adedi 6 aylık 
(61) 8 » 6 » 
(62) 6 » 6 » 
(63) 2 » 6 » 
(64) 2 » 6 » 

D. Memur 

(65) 5 
(66) 3 
(67) 15 
(68) 6 
(69) 21 

ade 
» 
» 
» 
» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Dağıtıcı 
Telefon Teknisyeni 
Başhademe 

» 
Hademe 

» 

•Beikçi 
Jse.i 

» 
Balıeivan 

» 

İLLER 

Kimyageı-
Teknisyen 
Makinist 

» 
» 
» 

1 400 9 Makinist 
2 400 11 » 
1 400 ,') Ivaynak(;ı 
1 450 13 Tornacı 
8 350 • ; Marangoz 

10 300 {} Boyacı 
27 250 0 El ok t ri'k Te 

8 250 b » 
2 250 9 » 
2 300 10 » 
1 450 9 ITsta 
1 400 9 T e 1 e fon T ek 

09 
12 

i, 

( • 

» . 
Kaloriferci 

» 
10 » 

>> 1 250 13 » 
1 1 250 8 Şoför 
1 950 i) » 
1 800 .L\J » 
2 700 11 » 
6 600 13> » 
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D. Memuriyetin nev'i Aded 

5 Radyozonde Teknisyeni 5 
5 Radyo Eajksdımjiil Teknisyeni 9 
6 Telsizci 5 
6 Telsiz Operatörü 5 
6 Aküm Rasat Uzamanı 2 
6 Rasaıt Şefi 26 
6 Teknisyen 1 

6 Telisiz MJaikıinıisitd 3 
6 Iıstıidlâloi 35 
7 Teteıizcd 77 
7 Memur 17 
7 Teknisyen 10 
8 Tellsıizoi 12 
8 Şoför 10 

8 Radyozonide Rasat Mamiu.ru 4 
8 Memıur 88 
9 Telsizci 5 

MERKEZ 
Merkezi idare 

özel Kalem Müd. 
7 Daktilo 1 

10 Hademe 2 
11 » 

Başmüşavirlik 

o o 

7 Memur- 1 
7 Daktilo 1 

11 Hademe 2 

_ D/57 — 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

1 

Ücret 

9 Maikimist 

Aded 

1 500 
9 Şoför 20 500 
9 ıŞef (Rasat Şefi) 1 500 
9 » (Klimatoloji Rasat Şefi) 22 500 
9 Klima Rasatçısı 22 500 

9 !Sıinopıtik Rasatçısı 20 500 
9 Şef (Teisiz Şefi) 1 500 
9 Klimatoloji Kontrolörü 20 500 
9 Memur 154 500 

10 Telsizci 55 450 
10 Şoför 11 450 

10 Klimatoloji Rasat Memuru 22 450 
10 Memur 73 450 
10 Bahçıvan 20 450 
11 Makinist 6 400 
11 TeJkınilk öazoı 30 400 
11 Şoför 2 400 

D. Memuriy 

11 Analiz Ekip Ş 
11 Ziraat Rasatç 
11 Mempr 
12 » 
12 Yağış Rasatç 
13 Makinist 
13 Yağış Rasatç 
13 Memur 
13 İşçi 
13 Hademe 
14 Usta 
14 Memur 
14 Hademe 
14 Bekçi 
14 Koruyucu 
14 İşçi 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 
G Daktilo 
9 » 

10 Hademe 

1 Sekreter 
3 Daktilo 

Plânlama Dairesi 

Savunma Sekreterliği 
8 Memur 

6 Daktilo 
1 800 8 » 
1 500 11 Hademe 
1 450 

2 
2 

1 750 
1 250 

1 
4 
5 

Uzman 
Şef 

» 
6 Memur 

1 600 7 » 

Özlük 

http://Mamiu.ru


D/58 

D. 

4 
C 
7 
9 
9 

10 
11 

Memuriyet in ncv'i A d e d Ücret 

8 
(i 
7 
9 

10 

7 
9 

10 
11 

8 
9 
rr 

8 
10 

4 
6 

Desinatör 
Dakti lo 

» 
Dağıt ıcı 
1 İademe 

» 
.» 

Levasını Müdür lüğü 
M emur 

» 
» 

Daktilo 
l'jlv ktr ik Teknisyeni 
Usta 
Şoför 

» 
Dekei 

» 
Başhademc 
Hademe 

» 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 
Memur 
Daktilo 
Dağıtıcı 

» 
Hademe 

Şef 
Memur 

Yayın Müdürlüğü 

1 1 
1 
1 
2 
2 
•> 

1 100 
800 
700 
500 
500 
450 
400 

800 
700 
000 
500 
100 
(500 
800 
700 
500 
450 
700 
500 
450 
400 

D. 

fi 
9 
{) 

10 

Memurivet in nev'i 

Daktilo 
» 

Teksire i 
Hademe; 

Dağıtıcı 
Hademe 

Aded Ücret 

800 
500 
500 
450 

Muhasebe M ü d ü r l ü ğ ü 

Teftiş Kuru lu Başkanl ığı 

600 
500 
700 
600 
450 

.1.00 
800 

't .w emur 
8 Daktilo 

1 ! Hademe 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 
Daktilo 
.Hademe 

Limcjı ve Deniz işleri Dairesi Başkanlığı 
Uzman (Liman İşletmesi) 
U/m an (1 )en izyol 1 a rı) 
Merkez Deniz Nakl iya t Ko
mitesi ıSekreteryası 
Merkez Liman Komitesi Sek-
reteryası 
Merkez Deniz Nakl iyat Ko
mitesi ıSekreteryası Yardımcısı 
Merkez Liman Komitesi Sek-
reteryası Yardımcısı 
'Tercüman. 
Memur 

» 
Daktilo 

» 

(500 
(500 

609 
400 

(50ü 
400 

1 750 
1 750 

1 250 

1 250 

800 

800 
1 250 

700 
000 

2 700 
2 600 

11 Had 

1 Uzm 
1 Uzm 
(î Meı 
8 » 
7 Dak 

îl Had 

Si 
1 Yük 

kiııa 
Aî'üd 

I Yük 
Mal 
Şub 

1 İşlet 
Sey 

1 işlet 
Bak 

1 İşlet 
İşlet 

2 İşlet 
Traf 

2 İşlet 
Nak 

o Uzm 
3 Uzm 

kasy 
3 Uzm 



D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

(Uçak ve Ba-3 Teknisyen 
kını) 

3 Teknisyen (Lisans ve Ser
tifika) 

3 Teknisyen (Uçak İşletmeleri) 
3 Teknisyen (Hava İstatistik) 
3 Teknisyen (Hava Ulaştırma) 
4 Teknisyen (Hava Trafik) 
4 Teknisyen (Uçak İşletmeleri) 
4 Teknisyen (Hava Ulaştırması) 
5 Daktilo (İngilizce Yazar) 
G » 
9 » 
3 Tercüman (İngilizce) 

10 Hademe 

İLLER 

1 1 250 

o 1 250 
1 1 250 
1 1 250 
1 1 250 
1 1 100 
1 1 100 
1 1 100 
1 950 
1 800 
1 500 
1 1 250 
1 450 

130 

6 Kaptan 
7 » 
8 » 
9 » 
1 Gemi Teknisyeni 
3 » » 
7 Telefon Teknisyeni 
5 Atölye Şefi 
9 Kaloriferci 

11 » 
11 .Sanatkâr , 
8 Şoför 
9 » 

2 800 
4 700 
6 600 
7 500 
1 1 750 
2 1 250 
1 700 
1 950 
1 500 
1 400 
1 400 
1 600 
4 500 

— D/59 — 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

» » 
» » 
» » 

Gemi Sicil Memuru 

8 Gemi Adamı 
9 

11 
12 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
9 

10 

» » 
» » 
» » 
» » 

Datkilo 
» 
» 

13 Doktor 
9 Başhademe 

11 » 
11 Hademe 
12 » 
13 » 

Muavini 

4 
1 
1 
1 

11 
22 
35 

142 

Yüksek Denizcilik Okulu 

3 Kaptan (Kayıkhane Âmiri) 
6 Atelye Şefi 
7 Usta 

10 » 
1.1. Kaloriferci 

8 Laborant 
11 Gemi Adamı 
12 » » 

8 Şoför 
11 Bahçıvan 

600 
500 
400 
350 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
700 
500 
450 
300 
500 
400 
400 
350 
300 

1 1 250 
1 800 
7 700 
2 450 
1 400 
2 600 
1 400 
2 350 
1 600 
1 400 

D. Memur 

11 Hastabakıcı 
8 Aşçıbaşı 
9 Aşçı 
7 Daktilo 
8 » 

13 » 
7 Asistan 
7 Sınıf Âmiri 
9 Başhademe 

12 Hademe 
12 Bekçi 

Oku 

1 Kaptan (Yü 
zunu ve Uza 

2 Birinci Zabi 
Mezunu ve 
yetini Haiz) 

1 Biaşraakimist 
ları İşletm 
Uzak Yol 

Ehliyetini H 
2 İkinci Makin 

naları İşletm 
5 Telsiz Memu 

5 Levazım Mem 
se Mezunu 

5 ıSağlık Mem 
7 Güverte Los 
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2. â  

rf^ ^ 

î p 
P^ 

*<1 
CD 

C O C O O i — ] C l Ü l t i O l - 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 0 CD 
O O l 

o o 
M co oı tu oı oı bî o o o o o o on o o o o o o o 

CO CO 
O O l 

o o 
on oı 

° s 
o o 

C3 



o o o o o o o o o o o 
L O O l O l O O O O l O O L O O 

ı—I T H ı—I 

O 
O 

O O 
LO UO 

o o 
l > N O OO CO 

O 

o 
o o 
O O 

O O O O O 
LO Lf5 LO kO O 
CO CO CO ^ OO 

«1 
ı — İ T H T — I ı - l CO t - I—I I — I l O C M C M C O ı — I C O G İ C O C O C O T — I t - CO M O 

ı—I l O 

Pl 

• ı—I 
-M 

s 

1-4 

Ctf> 

EH 

D
os

ya
 

İH 

«H »H OJ C> 9 

s İ H m 
o c j 

em
u 3 İH 

:2 ^ İH > eö A em
u 

, * £ 
eq O H • M ^ s 

c3 + J 

r ^ 

«i Ö 
-t-> 
r/î 
(S rö 
M S 

N N C O ı O « 3 t - f f l C I > C C t - 0 1 C l CO O O 

»O 

43 

3 

Q 

H 

üz; 
•W 

H 

< 
•w 
(4 
3 -H 
O*1 ı~ 
•w ^ 

S a 
> 
< 
O 

T 3 

t 

Q 

o o o o 
O O »O O 
O u o -^H T F 

C<J CO T H OO 

O O O O O O O O O O O O O O O O 
L O O O k O O O O O O k O O l O L C k j O O l O 
co co ı> o oo KÎ i> ıo co m Tf m co co n ^ 

o • * T H I—I CM C-l CO C l r H I—I CO d ( M T H T H CM CM CO 
r-H C-l 

^ « K « 

C5 O ı—I ı—i 

eö O 

CM co t~ LO o o M er. 

fa r * i ^ O) m O) 

ağ
ıtı

c 

Ö o ^ aş
ha

d 
ad

em
 

ec
e 

B
 

K ek
çi

 

M ı-s PQ m O ffl 
CM ı-H CM CM cı C: O CO 

o 
o o 

kO 
o o o 
O l O O 
K 3 CM ı- ı 

O 
C5 

O 
o 
0 0 

o 
o 

o o o o o 
kO O O l O O 
t— 10 U0 Ci) r-1 

o o o o o o o o 
O L O O O O O O U O 
ı—ı C5 00 OO tr- O k_Q - t 

o o 
O kO 
• * co 

^3 
ı—I kO T H ( M CO 0 0 CM T-H C0 H ( M N H M LO ri H ! C CO O l C I O H 

sı 
t 
rt M 

et
in

 

W 

et
in

 

S 
ı>» 
İH 
2 
Ö 

P>» 
^ >ac O Ö 

o 4Ü 
o <D 

1-3 H 

«1 

I F̂ H - M 
CU M 

CM CM N C0 ^ l O O lr~ C-1 C M C M C O ^ - H i < LO t O O N 0 0 O ) H 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Maikiınıist 
8 » 
9 » 

11 » 

18 » 
8 Şoför 

9 » 

14 700 
11 (İ00 
8 r>oo 

11 400 

J.7 8)00 
22 (İ00 
98 500 

11. Şoför 10 4.50 
11 » 5 ' 400 
12 » 6 350 

— D/68 —• 

I). Momuri yetin ne v 'i Ad od Ücret 

14 Şol'ör Yardımcısı 10 8,00 
S Elektrikçi 1 «00 

11 » 1 400 
11 Halıcı Ustası 1 400 
12 
13 

Terzi 
Berber 

1 
1 

850 
800 

7 Ahçı • ) 700 
7 Donrama Atölyesi Şefi 1 700 

10 Doğrama Atölyesi Memuru i 450 
11 » » » 2 400 
(i Ustabaşı 1 800 
7 » 2 700 

10 Usta o 450 
11 » 2 400 

I). 

.12 Usta 
12 Mar 

14 Mar 
14 Tam 
12 Başj 
18 Ja lo 
18, » 
14 İşei 
18 Bekç 

14 » 
14 i I ad 



S - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Memuriyetin nev'i Aded 

Cami görevlileri 
imam - Hatip, Müezzin - Kay
yım 40 
îmanı - Hatip, Müezzin - Kay
yım 214 
îmanı - Hatip, Müezzin - Kay
yım 287 
îmanı - Hatip, Müezzin - Kay
yım 3 

544 





E- Cetveli 
BÜTÇE KıANÜNU : MADDE — 5 

(Geçici maihiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verileceği tertipler) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Cumhuriyet Senatosu 

] 2.000 Personel giderleri 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

Millet Meclisi 

12.000 Personel giderleri 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti 

Cumhurbaşkanlığı 

12.000 Personel giderleri 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 MİT geçici hizmetliler ücreti 
.12.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici hizmetliler 

ücreti 
12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzmanlarla yardım

cıları ücreti 
12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardım

cıları ücreti 
12.253 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı uzmanlarla 

yardımcıları ücreti 

İ / 2 -

Bölüm Madde 

Devlet Plân 

12.000 Personel gid 

12.230 Geçici hizm 
12.250 Yabancı uzm 

Devlet İstat 

J 2.000 Personel gid 

12.230 Geçici hizm 
12.250 Yabancı uzm 

Diyanet İşle 

.12.000 Personel gid 

12.230 Geçici hizm 

Tapu ve Ka 

.1.2.000 Personel gid 

Geçici hizm 

12.231 Genel idare 
12.232 Kadastro O 
12.250 Yabancı uzm 

Adalet Baka 

12.000 Personel gid 

12.230 Geçici hizme 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

İçişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Jandarma Genel Komutanlığa 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Dışişleri Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.280 Geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 

12.000 Geçici hizmetliler ücreti 

12.231 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti 
12.232 Maliye Okulu geçici hizmetlileri ücreti 

E/3 — 

Bölüm Madde Ödene 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.231 Genel idare geçici hizme 
12.232 Atatürk ve Karadeniz T 

metliler ücreti 
12.233 Gençlik ve Spor Bakanlı 
12.250 Yabancı uzmanlarla yar 

Bayındırlık Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yard 

Sağlık ve Sosyal Yardım 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yard 

Gümrük ve Tekel Bakan 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Tarım Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.231 Genel idare .geçici hizme 
12.232 Bölge ziraat, teknik zirat 



— &/İ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.000 

12.233 
12.234 
12.251 
12.252 

nomisi ve makinist okulları geçici hizmetliler ücreti 
Tarımsal eğitim merkezi geçici hizmetliler ücreti 
Veteriner lâboratuvarları geçici hizmetliler ücreti 
Tarım işleri yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Tarımsal mücadele yabancı uzmanlarla yardımcıları 
ücreti 

12.253 Veteriner işleri yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Bevlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

12.231 
12.232 
12.250 

Sanayi Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm Madde 

Turizm ve Tanıt 

12.000 Personel giderle 

12.250 Yabancı uzmanl 

imar ve iökân B 

12.000 Personel giderle 

\ 2.230 Geçici hizmetlile 
12.250 Yabancı uzmanl 

Köy işleri Baka 

Toprak ve İskân 

12.000 Personel giderle 

12.230 Geçici hizmetlile 
12.250 Yabancı uzmanl 



C — cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Nkaamnaime 26 , . 3 . 1322 — 

Kanunu rnu-
vakfkat 13 . . 9 . 1331 
Mukavelename 18 . . 5 . 1336 — 
Kanun 27 . 1 1 . . 1336 66 

t» 26 . , 1 . 1341 549 
» 14 . 4 . 1341 618 

14 . . 1 . . 1926 716 
17 . 2 . 1926 743 
22 . . 2 . . 1926 748 

18 . . 3 . . 1926 788 

29 . 5 . 1926 867 

7 . 6 . 1926 911 

Tebliğ 

— C/2 

ö z e t i 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıca 
hakkmda'ki hüküm! eri 

Âllar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlubat 
Brgani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin re-ime mütaallik 
İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca mütaallik 9 ncu 
Ziraat müesseselerine şahit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 n 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para ce 

1926 yılma ait mevzuat 

Borçlanma, Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve em 
'M m vali Milliye ve metruk'eden veya mazbut vakıflardan bâzı 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci mad le*-;i 
Memurin Kanununun 30' ncu maddesi 

Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sureti 
maddesi 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hüküm 
namenin 14 ncü maddesine müsteniden Frak Petrol şirketler 
hakkında Kanun 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde acılan hesabı caril 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerd 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/3 — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

8 . 6 . 1926 

10 . 6 . 1926 

•» 27 , . 1 . 1927 968 
» 9 . 5 . 1927 1020 

» 26 , . 5 . . 1927 1050 
• » 16 . . 6 . , 1927 1080 

> 21 . , 6 . , 1927 1118 
* 25 . . 6 . 1927 1160 

17 . 5 . 1928 
23 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 
31 . 1 2 . 1928 

1266 
1324 
1338 
1349 
1375 

Kararname 

4 . 4 . 1929 
16 . 5 . 1929 
18 . 5 . 1929 
27 . 6 . 1929 

ö z e t i 

917 Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonl 
afiyetine dair Kanun 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkınd 

1927 yılına ait mevzuat 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkınd 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonl 
afiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20, 55 ve 125 nci maddeleri 
Menafii ıımıımiyeye hadim müessesattan hususi binası olmıyanlara b 
Kanun 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun 
Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri 

1928 yılma ait mevzuat 

İslahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili'hakkında 
Damga Resmi Kanununun bâzı hükümleri 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat kaydına dair Kanunu 
Anadolu, Mersin - Tarsus. Adana demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ları Bankası arasındaki münakit 4 kıta İtilâf name nin ve merbudatmm 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesi 
1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü m 
1454 Bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin tadiline d 

— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/4 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 24 . 5 . 1930 
31 . 5 . 1930 

2 . 6 . 1930 
2 . 6 . 1930 

7 . 6 . 1930 

7 . 6 . 1930 

1 . 6 . 1930 

» 23 . o 
. o , 

, 1931 
» 26 . . 3 . . 1931 
» 6 . 7 . 1931 

» 2 . 7 . 1931 

1930 yılma ait mevzuat 

1641 Tohumlukların Gümrük Eesminden istisnasına dair Kanun 
1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında miinakit Ticare 

tasdiki hakkında Kanun 
1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında. K 
1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 

Kanun 
1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında miinakit Ticaret 

tasdiki hakkında Kanun 
1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında müna 

sinin tasdiki hakkında Kanun 
1715 T. C. Merkez Bankası Kanununun Hükümetin bilyesine mütaa 

1931 yılma ait mevzuat 

1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren k 
1794 Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin tadiline dai 
1838 Maarif Vekaleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları 

8 nci maddeleri 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması 

maddeleri 

1932 yılma ait mevzuat 

7 . 1 . 1932 1918 Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun 
7 . 4 . 1932 1943 Mezbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verileoek emlâk 

maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/5 

Çeşidi 

Kanun 

_A_ 

Tarini Numarası ö z e t i 

2 . 5 . 1932 

4 . 6 . 1932 

1951 1931 malî senesi bütçesine tahsisatı munzama ve fevkalâde verilmesine 
münakale yapılmasına dair Kanun 

2000 Tıp Fakültesinden neş'et edecek talebelerin mecburi hizmetleri hakkındak 
deleri 

» 11 . 6 . 1932 2005 Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkında 
T. B. M. M. K. 30 . 6 . 1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkullerin v 

Kanun 1 . 4 . 1933 2133 
» 29 . 4 . 1933 2159 
» 27 . 5 . , 1933 2226 
» 28 . 5 . , 1933 2237 
» 31 . 5 . 1933 2256 

» 12 . 6 . 1933 2268 

> 12 . 6 . 1933 2308 

» 28 . .11. 1933 2376 

1933 yılma ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
istanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdare ;i) teşkili hakkında Ka 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seymefain Mukaveles 
1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük Tarifesi Kanununu de 
rihli Kanuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî s-ı boruları ile aksam v 
Resmi alınmamasına dair 
Şirketlerin müruruzamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse senedi bedelle 
kındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 

İ. V. H. Kararı 
Kanun 

1934 yılına ait mevzuat 

9 . 1 . 1934 2/10 Maden kömürleri hakkında 
8 . 5 . 1934 2424 30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil arabalarını 

yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
28 . 5 . 1934 2455 Damga Eesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
28 . 5 . 1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

2 . 6 . 1934 2490 
4 . 6 . 1934 2499 
21 . 6 . 1934 2510 
21 . 6 . 1934 2526 

30 . 6 . 1934 2548 

5 . 7 . 1934 2582 

C/6 — 

ö z e t i 

2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari 
İskân Kanunu 
Nebat ve . hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işl 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cez;ı evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alın 
cek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve değişik 2 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohu 
maddesi 

» 3 . . 6 . 1935 2756 

» 10 , . 6 . 1935 2777 
» 14 . 6 . . 1935 2809 

Nizamname 5 . . 2 . 1955 2/3642 
Kanun 13 .12. 1935 2864 

1935 yılma ait mevzuat 

2499 saydı Kamunla kabul ediflıem Bulgar Ticaret Mukavele 
ğişiklik hakkında Kanun 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesi 
rinci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 ne i maddesi 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affı ve bâ 

1936 yılma ait mevzuat 

Talimatfcna/me 19 . 6 . 1936 2/4858 867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese, ve çi 
Kanun 31 . 7 . 1936 3058 1lüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 

» 11 .12 . 1936 3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

Kanun 
> 

1937 yılma ait mevzuat 

10 . 2 . 1937 3122 Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun 
5 . 5 . 1937 3167 Kara Avcılığı Kanunu 



Çergilorin, ] resimlerin ve başka 
dayanakları 

A. 

gelirlerin 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Nizsamnıajmıe 2 . 6 . 1937 2/6738 
Kanun 9 . 6 . 1937 3224 

» 24 .12 . 1937 3290 
» 27 .12 . 1937 3293 

T. B. M. M. K. 29 . 1 2 . 1937 1023 

C/7 

ö z e t i 

Orman Nizamnamesi 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Kanunun i 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kanunun 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi memurlara m 
tehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 28 . 3 . 1938 3339 

» 21 . 3 . 1938 3340 
» 11 . 4 . 1938 3359 

t. V. H. Karan 30 . , 4 . . 1938 2/8673 
Kanun 3 . 6 . 1938 3423 

» 10 . 6 . 1938 3437 
* 15 . 6 . 1938 3456 
» 22 . 6 . 1938 3478 
» 28 . 6 . 1938 3520 

Kanun 28 . . 6 . . 1938 3524 
» 28 . 6 . 1938 3526 

Nizamname 9 . . 8 . . 1938 2/9634 

1938 yılına ait mevzuat 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan 
eşyanın Gümrük Kesiminden istisnasına dair Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler Kanunu 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi imtiyazı ile tesisatının s 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Maarif Vekaletine bağlı Ertik Okulları mütedavil sermayesi hakkındak 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74, 75 nci maddeleri 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 
Damga Eesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin Milletlerarasında intişarını kolaylaştı 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltihaka dair Ka 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tah 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye verilm 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamname 

1. V. H. Kararı 13 . 1 . 1939 2/10258 
Kanun 18 . 1 . 1939 3563 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılması 
maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/8 

f 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 26 . 1 . 1939 3577 

» 27 . 1 . 1939 3590 
» 27 . 5 . 1939 3614 
» 5 . 7 . 1939 3667 

» 5 . 7 . 1939 3670 
» 5 . 7 . 1939 3678 
» 7 . 7 . 1939 3704 

Kararname 24 . 1 1 . 1939 2/12374 

Kanun 27 .12 . 1939 3757 

ö z e t i 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayı 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkımdaki Kan 
Ticaret Vekâleti teşkilât Kanununun .19 neu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen de 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddel 
Türkiye - isveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehe inde müz 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının suret 
leri hakkında 
Ceza evleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alına 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerini değiş 

î. V. H. Kararı 
Kanun 

Kanun 

8 
17 

27 
1 

1 . 1940 

1940 
1940 

1940 
1940 

17 . 5 . 1940 

» 20 . 5 . 1940 3829 
» 10 . 7 . 1940 3894 

Nizamname 24 . 1 2 . 1940 2/14931 
Kanun 30 .12 , 1940 3929 

1940 yılına ait mevzuat 

3765 Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3298 sayılı Ka 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci mad 
desi 
Çay Kanunu 

3792 Havai münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağların resim 
ra'da imza edilen mukavelenin tasdikine dair Kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
fiyet mevzuuna alınmasına dair Kanun 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 neu maddesi 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Refik Saydam Merkez HıfzıssıMıa Müessesesi teşkilin 

2/12627 
3777 

3788 

3828 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

J l , , , A 

Çeşidi Tarihi Numarası 

C/9 — 

ö z e t i 

Kanun 5 . 6 . 1941 3975 

29 . . 5 . , 1941 4040 
9 . , 6 . , 1941 4062 
4 . . 7 . 1941 4094 

4 . 7 . 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

4095 

1941 yılına ait mevzuat 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin sur 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
3828 numaralı Fevkalâde zam Kanununu değiştiren Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kanun 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zi 
rilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu k 
kında Kanun 

4109 Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nci m 
4119 Kızılay Cemiyeti ve harb ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak üz 

siyle gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri namına vürude 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

Kanun 

14 
20 
27 
27 

8 
17 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 

t. V. H. Kararı 1 . 8 . 1942 

1942 yılına ait mevzuat 

4166 Noter Kanununun bâzı maddelerini değiştiren Kanun 
4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri 
4226 Fevkalâde zam Kanunu 
4226 Fevkalâde zam Kanununun Damga Eesmine ilişkin hükümleri 
4250 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 ve 20 nci 
4268 Madenlerin arama ve işletilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 

larına dair hükümleri 

2/18435 İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hulâsası, asitkarbonik ve 
hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 28 . 5 . 1943 

14 . 7 . 1943 

4429 

4466 

Kanun 17 . . 4 . , 1944 4547 
» 3 . , 5 . , 1944 4556 

» 17 . . 5 . . 1944 4565 
» 26 . 6 , . 1944 4604 
» 15 . 9 . 1944 4668 

» 26 . 3 . . 1945 4708 
» 15 . 6 . , 1945 4753 
» 15 , . 6 . 1945 4759 
» 10 . . 7 . 1945 4796 
nuın 27 .12. 1945 4816 

13 . 5 . 1946 4885 

13 . 5 . 1946 4886 

— C/10 — 

Ö z e t i 

1943 yılma ait mevzuat 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına 
kat bir idare kurulmasına dair Kanunun üçüncü maddesi 
Mamak, Gaz Maske Fabrikasının Millî Müdafaa Vekâletine d 

1944 yılına ait mevzuat 

Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 57 nci maddesinin değiş 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve 
bir idarenin kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 
Fevkalâde zam Kanunu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yat 
1 nci maddesi 

1945 yılma ait mevzuat 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
İller Bankası Kanunu 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki Kanu 
Kibrit ve çakmak tekeli imtiyazına ilişkin sürenin uzatılması 
Kanun 

1946 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kır'allık Hüküm 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/11 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

16 . 5 . 1946 5954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ula 
onanması hakkında 

17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulacak ser 
20 . 5 . 1946 4897 Kiibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel Müd 

nunun 3 ncü maddesi 
29 . 5 . 1946 4911 Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğünün sermayesi hakkındaki Ka 

19 . , 2 . 1947 5015 
21 . 2 . . 1947 5028 

18 . . 6 . , 1947 5110 

18 . 6 . 1947 5111 

18 , . 6 , . 1947 5098 

18 . , 6 . , 1947 5115 
1 . . 9 . . 1947 5123 

1947 yıllına ait mevzuat 

P)0 milyon liralık madeni ufaklık para bastırılması hakkındaki Kanunun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükü 
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti arasında hava 
Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hük 
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine v 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi h 
T.C. Hükümeti ile A.B.D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihl 
kiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki anlaşmanın onanmasına dair Kanu 

1948 yılına ait mevzuat 

19 . 1 . 1948 5164 Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımdan münha 
için sağlanacak maddelerin vergi muaflıkları hakkında Kanun 

9 . 2 . 1948 5171 Türkiye Cumhuriyeti Hükünıeti ile Yunanistan Kırallık Hükümeti a 
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

9 . 2 . 1948 5172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi Tarihi 

1 
Numarası 

Kanun 9 . 2 . 1948 5173 

» 28 . 6 . 1948 5227 
» 1 . 7 . 1948 5237 
» 8 . 7 . 1948 5252 

Kanun 8 . 7 . 1948 5253 

8 . 7 . 1948 5256 

24 .12 . 1948 5282 

10 . 1 , . 1949 5302 

10 . 1 , . 1949 5303 

7 . 2 . . 1949 5321 

25 . 3 . 1949 5359 

6 . 4 . 1949 5365 

— C/12 — 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında K 
Belediye gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan 
Holânda, italya, Portekiz, Birleşik Kırallık, isviçre hüküme 
leşik Kırallık ve A.B.D. leri işgali altındaki mmtakalar Baş 
rupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesiyle eklerinin onanmasına d 
Tür'kiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 
işbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupl 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası a 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve he 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler 
împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükü 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan çıkarılması 
rinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler 
împort Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 3 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilen madenî su boruları ile 
mi alınmasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 



VPcrgüerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

gelirlerin 

Çeşidi Tarihi 
1 

Numarası 

Kanun 2 . 5 . 1949 5377 
» 2 . 5 . 1949 5383 
» 24 . 5 . 1949 5392 
» , 2 . 6 . 1949 5420 

» 8 . 6 . 1949 5434 
» 10 . 6 . 1949 5441 
» 16 . 6 . 1949 5435 
* 7 . 1 2 . 1949 5151 

— 0/13 — 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanunu 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanunun 27 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerin 
Kanunun 2 nci maddesi 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâz 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 18 . 1 . 1950 5516 
6 . 2 , . 1950 5525 

11 . 2 , . 1950 5539 
4 . 3 . 1950 5580 

10 . . 3 . , 1950 5587 

15 . . 3 . , 1950 5591 
15 . . 3 . , 1950 5598 

15 . 3 . 1950 5599 

23 . 3 . 1950 5625 

1950 yılma ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkın 
Türkiye ile İtalya arasında hava yolu ile yapılacak muntazam ulaşt 
dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 
değiştirilmesine dair Kanun 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından itlhal olunacak hububat ve unun 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Milletl 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki Kan 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleş 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tes 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A L , 

Çeşidi Tarihi Numarası 
1. V. H. Kararı 24 . 3 . 1950 3/10966 

Kanun 14 . 7 . 1950 5676 

» 15 . 7 . 1950 5682 

* 19 . 1 . 1951 5698 

» 24 . 1 . 1951 5710 
*> 28 . 2 . 1951 5750 

» 26 . . 3 . 1951 5756 

aun 24 . 5 . 1951 5764 

» 25 . . 5 , . 1951 5772 
» 25 . . 5 , . 1951 5775 
>̂  28 . . 5 . , 1951 5779 

» 8 . 6 . , 1951 5785 

» 27 . 6 . 1951 5798 

» 29 . , 6 , . 1951 5800 

- C/14 — 

Ö z e t i 

Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik müstahzarlar 
re verilecek sâf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 3/5348 sayıl 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası a 
ları hakkında Kanun 
Pasaport Kanunu 

1951 yılına ait mevzuat 

Göçmen ve mültecilere Türkiye Yardım Birliğmeyapılacak nak 
vergileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım P 
yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gereke 
li hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke 
hava servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkın 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına hariçten ith 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Ve 
vergi resim ve harçlardan muafiyeti hakkımda Kanın 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değişikliğ 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümeti arasın 
manın onanması hakkında 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler 
Kanun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı âlet ve cihazların Gümrü 
den muaflığı hakkında Kanun 
Kadrodan çıkarılmış olan harb gemilerinin satılmasına dair Ka 



7ergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

— C/15 

Kanun 

Tarihi Numarası 

29 . 6 . 1951 5801 

9.7. 1951 5807 
1 . 8 . 1951 5822 

9.8. 1951 5823 

8 . 8 . 1951 5830 

1 . 8 . 1951 5842 
12 .11. 1951 5852 

12 .11. 1951 5853 

10 .12. 1951 5848 

10 .-12. 1951 5849 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşjkilâtı, Birleşm 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz mmtakası hükümetlerin 
minine dair Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı K 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 say 
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkınd 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredem 
müesseselerle münfesih derneklere aidolup siyasi partilere terk edilmi 
bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan binaların s 
sine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına 
Bankası arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devle leri arasında imzalana 
masını deriştiren Protokolün onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehinşahlık Hükümeti ar 
ninde ve daha ötelerinde ticari hava servisleri tesisi için Anlaşma il 

Kanun 15 . 2 . 1952 5881 

» 16 , . 4 , . 1952 5917 
T. B. M. M. K. 16 , , 4 . , 1952 1796 
Kanun 2 , . 5 , . 1952 5922 

» 9 . . 5 . , 1952 5928 

1952 yılına ait mevzuat 

Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ma 
nunun 10 ncu maddesi 
(layrimenkule tecavüzün def 1 hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

gelirlerin 

r 

Çeşidi Tarihi 
1 

Numarası 

I. V. H. Kararı 15 . 6 . 1952 3/15070 

Kanun 18 . 6 . 1952 5963 

» 18 . 6 . 1952 5964 

» 20 . 6 . 1952 5977 

î. V. H. Kararı 6 .11. 1952 3/15890 

nun 29 . 1 . , 1953 6021 

» 23 . 1 . 1953 6031 
» 22 . 5 . 1953 6086 
» 1 . . 7 . , 1953 6093 

nun 2 . 7 , . 1953 6095 

» 3 . . 7 . , 1953 6114 

10 . 7 . 1953 6131 

10 . 7 . 1953 6132 
10 . 7 . 1953 6133 

— C/16 — 

ö % e t i 

Makina ve Kimya Endüstris'i Kurumuna satılacalc ispirtoların m 
Resmi ilâvesi hakkında 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar ha 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Resmind 
tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi İle diğer vergi ve resim 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası imar ve Kalk 
ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Hususi teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük işbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename 
me Grupuna mütaallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hü 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden 
nun 2 ve 4 ncü madeleri 
Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler 
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı v 
Teknik Yardım teminine mütedair esas Anlaşma ve eklerinin ona 
laşmanın I I I ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunu 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ek Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

— C/17 — 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

15 . 7 . 1953 6152 

20 - 7 . 1953 6179 

25 . 7 . 1953 

» 25 . 7 . 1953 

» 21 . 7 . 1953 
» 22 . 7 . 1953 

t. V. H. Karan 20 . 1 1 . 1953 

Kanun 18 .12 . 1953 
21 .12 . 1953 
21 .12. 1953 

6180 

6182 

6183 
6186 

4/1862 
6200 
6202 
6209 

Ö z e t i 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alman üeret hakkındaki 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 ncu mad 
tirilmesine dair Kanun 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf ola 
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Vergi ve Resmi 
Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun bâ 
mesine dair Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumihuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanunun 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyat] hakkında 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanuna 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 neti maddesinin 4 ncü fıkrası 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

27 , . 1 . 1954 6237 
10 . . 2 , . 1954 6245 
15 , . 2 , . 1954 6266 
26 , . 2 . . 1954 6290 

3 . . 3 . . 1954 6309 
3 . . 3 . . 1954 6310 

7 . . 3 . . 1954 6326 
7 . 3 . , 1954 6327 

1954 yılına ait mevzuat 

Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Kan bankaları ve kan nakil merkezleri döner sermaye Kanunu 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayı 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 
Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
İzmir Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Belediyesinin yapacağı binala 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78, 79, 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
Türkive Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/18 — 

t -. 
Çeşidi 1 Tarihi Numarası 

Kanun 9 . 3 . 1954 6339 

> 10 . 3 . 1954 6351 

» 10 . 3 . 1954 6352 

Kanun 10 . 3 . 1954 6353 

» 10 . 3 . 1954 6355 

» 10 . 3 . . 1954 6367 

Kanun 10 . 3 . . 1954 6369 

» 10 . 3 . , 1954 6370 

» 10 , . 3 . 1954 6371 

» 10 , . 3 . 1954 6377 
» 11 . , 3 . 1954 6392 

» 22 , , 3 . 1954 6400 
I. V. H. Karan 10 . . 4 . 1954 4/2846 

ö z e t i 

istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Ha 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazine 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müştere 
ket eden «Export - tmport Bank Of Washington» arasında imza 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
laşmasmda bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşman 
Torquay Protokoluna ilişik Türkiye taviz listesinin 134 numa 
onanması hakkında Kanun 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fon 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci madde 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler 
nomik işbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anla 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilind 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaş 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanu 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



Vergilerin, resimlerin re ba§ka gelirlerin 
dayanakları 

— C/19 

(•• — 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Karam&me 25 . 4 , . 1954 4/2927 

I. V. H. Kararı 10 . 4 , . 1954 4/2847 
Kanun 2 . 7 , . 1954 6426 

» 7 . 7 . 1954 6427 

Kanun 8 . 7 . . 1954 6433 

Karamanıe 11 .10 . , 1954 4/3689 

Kanun 7 . . 1 . 1955 6449 

^ 9 . 2 . 1955 6462 
Talimatname 25 , . 2 . 1955 4/4502 
Kanun 10 , . 3 . 1955 6375 

23 3 . 1955 

30 . 3 . 1955 

13 . 4 . 1955 

6528 

6529 

6536 

ö z e t i 

Off Chıore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstirisine verilen sâf 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 
Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince madenlerden alınacak D 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasında vergi muafiyetleri Anlaşmasının 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Kuzey 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin tatbikin 
kine dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 2 madde ve bu kanu 
ra eklenmesine dair Kanun 
Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle Millî Reasürans T.A. Ş 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâtürüne ve gümrük kıyme 
lerin tasdiki hakkında Kanun 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satılması hakkında Kanun 
Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında kuvvetleri 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşme 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli 
tik Andlaşnvası Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerarası Pers 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözle 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması» 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kabulüne dair K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinl 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ith 
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin İthal Vergisi 
tutulması hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna b 
Kanun 



Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/20 — 

t '•• • 

Çeşidi Tarihi Numarası 
Kanun 20 . 4 . 1955 6541 

Talimatname 22 . 4 , . 1955 _ 
Kanun 27 . 4 . 1955 6542 

» 2 . 5 , . 1955 6548 

» o . 5 . , 1955 6549 

» 9 . 5 . . 1955 6552 

» 9 . 5 . 1955 6553 

» 13 . 5 . , 1955 6558 

» 13 . 5 . 1955 6562 
•» 18 . 5 . 1955 6566 
•» 18 . 5 . 1955 6570 
» 18 . 5 . 1955 6571 

a> 20 . 5 . 1955 6572 

20 . . 5 . . 1955 6585 

20 . . 5 . . 1955 6593 

20 . , 5 . . 1955 6600 

ö z e t i 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve 
ne.u maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamel 
Zâibitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
60 milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkındaki 50 
tadiline dair Kanun 
friimrilk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd tarafların 
ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 
değiştirilmesine ve bu kamına bâzı hükümler ilâvesine dair Ka 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kan 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine 
6326 saydı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı 
Kanun 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 s 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve göçmenler 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanun 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarına tahsis edilmiş o 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
Ecnebi Devletlere Ankara^da sefarathane ve konsoloshane inşa e 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayVh Kanunun 4584 sa 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/21 — 

f 

Çeşidi Tarihi 
1 

Numarası 

Kanun 20 . 5 . 1955 6603 

» 20 . 5 . 1965 6606 

» 20 . 5 . 1955 6619 

» 21 . 5 , . 1955 6623 
» 21 . 5 . , 1955 6624 

'Kanun 21 . 5 . , 1955 6625 

Kararname 30 . 6 . 1955 4/5500 

Talimatname 3 . 8 . 1955 — 

» 1 . 9 . 1955 195 
Anlaşma 14 .10 . 1955 — 

Kanun 26 . 1 2 . 1955 6632 

» 30 , . 1 . 1956 6652 

» 1 2 1956 6653 

Kanun 6 . 2 . 1956 6659 

ö z e t i 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddeleri 
45 nei maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kananla değiştirilen 4 n 
da Kanun 

Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurların1.n Diplomatik Statüs 
dikine dair Kanun 
Türk Havayoları Anonim Ortaklığı Kanununun vergi muafiyetine müta 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin metinl 
yapılmasına mütaallik 1 nei Protokolün tasdiki hakkında, Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihimde Ankara'da im 
cak yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına dair 1.9.1947 tarih v 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine ait K 
Ütü ve çamaşır makinalarmm Îlctisat ve Ticaret Vekâletinin müsaad 
Kararname 
6562 sayılı D.D.T. mütodaviL sermayesi Kanununun1 5 nci maddesine 
nin 6 nci maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi Talimat 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının tasdikind 
tesbiti hakkında Anlaşma 
Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasdiki hakk 

1956 yılına ait mevzuat 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tesc 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 nci maddesi 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvi yendiler ve Ticaret 
şümulüne giren maddelerin Gümrük Resminde değişiklik yapılması ve 
letler muvaredatma karşı tedbirler alınması husur.mda Hükümete s 
Kanun 
3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî yılı sonuna kadar 
Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî su boruları ille aksa 
Resmi alınmasına dair 2268 sayılı Kanunun 5365 sayılı Kanunla de 



Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Tebliğ 
Kanun 

Kanun 

Talim aıtnaıme 

20 . 2 . 1956 
24 . 2 . 1956 

28 . 2 . 1956 

28 . 2 . 1956 
2 . 4 . 1956 

î. V. H. Kararı 9 . 5 . 1956 

Kanun 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

12 . 6 . 1956 

22 . 6 . 1956 

22 . 6 . 1956 

29 . 6 . 1956 
7 . 7 . 1956 

10 . 7 . 1956 

9 . 7 . 1956 

9 . 7 . 1956 

Numarası 

6666 

6685 

6688 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6764 
6785 

6792 

6793 

» 11 . , 7 . , 1956 6797 
» 13 . . 7 . . 1956 6802 
> 13 . . 7 . , 1956 6804 
» 16 . . 7 . , 1956 6815 

— 0/22 — 

ö z e t i 

değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvakkat bir ma 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle akdedilen Tekn 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6 - 7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımla 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilme 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci madde 
Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağl 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tav 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hak 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 n 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
imar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işç 
edilecek eşya hakkında Talimatname 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve Gümrükle ilgili her t 
lacağı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arası 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında 
Gider Vergileri Kanunu 
îç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçak 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

— C/23 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 

Kanun 

27 . 8 . 1956 

Numarası 

6820 

27 . . 8 , . 1956 6822 

27 . , 8 . , 1956 6827 

29 , . 8 , . 1956 6829 

31 . 8 . 1956 6830 
31 . 8 , . 1956 6831. 
1 . . 9 . 1956 6846 

1 , . 9 . . 1956 6849 

t V. H. Karan 24 . 9 . 1956 4/8029 

Talimatname 11 . 1 0 . 1956 
î. V. H. Karan 24 . 1 1 . 1956 

Kanun 5 .12 . 1956 

28 .12 . 1956 

4/8390 

6860 

6877 

ö z e t i 

16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, ticari 
rayolu ile milletlerarası • eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Güm 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm hakkı 
Sözleşmesi Projesi»1 ile «İmza Protokolü ve eklerine iltihakımız hakkınd 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Tic 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Ha 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari numuneler ve 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki hak 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddeleri 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerinde de 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış M 
hareket eden Expor - İmport Bank Of Washington arasında imzalanan 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Kararın 58 ve 
ne dair olan karan meriyete koyan Karar 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emvali 
Türkiye ile îran arasında Ticaret Anlaşması, ödeme Protokolü, zabıt 
hakkında Karar 
T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek Kumanda 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttefik kararg 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Ticaret 
lerinin tasdikine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

C/24 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

28 . 1 2 . 1956 6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hüküm 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

28 . 1 2 . 1956 6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muva 
dair Kanun 

16 . . 1 . 1957 6883 

30 . 1 . . 1957 6893 

30 . 1 , . 1957 6894 

30 . 1 . 1957 

30 . 1 . 1957 

I. V. H. Kararı 2 . 2 . 1957 
Kararname 25 . 2 . 1957 
Kanun 28 . 2 . 1957 

» 19 . 4 . 1957 

Kanun 6 . 5 . 1957 

6897 

6899 

4/8607 
4/8733 

6934 
6952 

6957 

1957 yılına ait mevzuat 

Off - Shore tedarik programına mütaallik Türkiye Cumhuriye 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektu 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Pari 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkın 
İtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasd 
Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edile 
kında Kanun 
21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Proto 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşm 
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk Parası (kıymetini koruma Kararı 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nei maddelerine istina 
Damga Resmi Kanununa ek Kanun 
Hariçten satmahnan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
eşyanın Oümrük R,ehmı:uıden irfisnası hakkındaki .3339 sayılı Ka 
ilavesi hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmnsma (GATT) ekli 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki 



Vergilerin, resimlerin ve bas/ka gelirlerin 
dayanakları 

— C/25 — 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 6 . 5 . 1957 6959 

Kanun S . 5 . 1957 6962 

» 15 . 5 . 1957 6968 
» 15 . 5 . 1957 6969 

» 15 , . 5 . , 1957 6970 

» 24 . 5 . 1957 6977 

> 29 . . 5 . . 1957 6987 

> 2 , 6 . , 1957 7000 
Talimatname 11 , . 6 , . 1957 4/9123 
Kanun 14 . 6 . , 1957 7005 

» 14 . . 6 . . 1957 7013 

» 14 . , 6 . , 1957 7014 

» 17 , . 6 . 1957 7025 

I. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 4/9259 

Kanun 10 , . 9 . 1957 7045 

Ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaşm 
rinde yapılan düzeltme ve • değişikliklere mütaalli'k 4 ncü Protokolü 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXX 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline intib 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıd 
kında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırm 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ik 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 0558 say 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Ka 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki hakkın 
Türkiye- Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namın 
port Bank Of Washington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait XXVII nci maddes 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 
Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret Anlaşlamsı, Ödeme Prot 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Niza 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan I. V. H. Kararı 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ha 



Vergilerin, resimlerin ve haçta gelirlerin 
dayanakları 

C/26 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

10 . 9 . 1957 7046 Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakç 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı c 
Kanun 

10 . 9 . 1957 7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriy 
devi eti eştirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine m 
Kanun 

11 . 9 . 1957 7054 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındak 

Kararname 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

1958 yılına ait mevzuat 

26 . 2 . 1958 7090 Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhü 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

11 . 3 . 1958 4/10033 İmtiyazlı arama ve işletme ruhsatnameli sahalarda Maden Kan 
istihsal faaliyetinde bulunulan sahalardan imrar edilecek mu 
ratı üzerinden 1.3.1958 tarihinden 28.2.1959 tarihine kadar ili 
alınması hakkında Kararname 

24 . 3 . 1958 7106 T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 A 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de t 
kında Kanun 

6 . 4 . 1958 — Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisa 
mesinin 16 nci maddesi 

9 . 6 . 1958 7126 Sivil Müdafaa Kanunu 
25 . 6 . 1958 7154 Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 67 

Kanun 
25 . 6 . 1958 7156 6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay A 

lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiy 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kar 

14 . 8 . 1958 7163 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kan 



Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

C/27 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 18 . 2 . 1959 4/11330 

Kanun 19 . 2 . . 1959 7201 
» 28 . 2 . . 1959 7240 

» 3 . 4 . . 1959 7256 
Tebliğ 16 . 4 . . 1959 — 
1. V. H. Kararı 5 . 5 , . 1959 4/11410 
Kanun 9 . 5 . . 1959 7258 

» 21 . 5 . 1959 7263 

»' 24 . 5 . . 1959 5395 

» 25 . 5 . , 1959 7269 
> 26 . 5 . , 1959 7280 

Kanun 26 . 5 , . 1959 7287 

27 . . 5 . , 1959 7307 
3 , . 6 . . 1959 7309 

ö z e t i 

1959 yılına ait mevzuat 

Arama ve işletme ruhsatnamelerini ve 6309 sayılı Maden Kanununun 
tabi muhtelif cins madenlerden 1.3.1959 tarihinden 29.2.1960 tarihine ka 
nisbetl erinin tâyini hakkında Kararname 
Tebligat Kanunu 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 say 
nin son fıkrasının tadili hakkında Kanun 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanııı.unun 71 nci maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 47 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında 
akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı ih 
leşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti H 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik îşhirliği Anlaşması, Avrupa 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşm 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket ed 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması h 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine m 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçl 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü madde 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/28 — 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tariki 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7315 

7316 

7318 

7319 

7320 

7322 

3 . 6 . 1959 7323 

3 . . 6 , . 1959 7324 

3 . 6 . , 1959 7325 

3 . 6 . 1959 7326 

ö z e t i 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakk 
nun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
meti arasında münakit 1 2 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakk 
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hü 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşm 
manın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletle 
İmport Bank of Washington» arasında 28 Haziran 1957 tarihi 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilenmektupların t 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkı 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında v 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine dair 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasmınbirinci kısmı 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmal 
sımlarınm tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkı 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz lis 
me ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakkın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta m 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dai 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI nci m 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz lis 
me ve değişikliklere ait yedinci Protokolün tasdikine mütedair 



C/29 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
. A . 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6.. 1959 

Numarası 

7327 

» 8 . 6 . 1959 7338 
Karar 13 . 6 . 1959 2217 
Kanun 16 . 6 . , 1959 7346 
Tebliğ 14 . 7 . 1959 42 
Karar 14 . 8 . 1959 4/12039 

Kanun 18 . 11 . 1959 7377 

» 18 .11. 1959 7378 

Karar 10 .12. 1959 4/12517 

Karar 19 .12. 1959 4/12528 
Kanun 21 .12. 1959 7397 

» 23 .12. 1959 7401 

ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) ökli XXX 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan taviz lis 
lu balıklara ait Gümrük tavizlerinde yapılan tadil va geri çekmelere 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki Kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Taikip ve tahsiline mahal ve imkân gÖrülemiyen bâzı alacakların terk 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara mütaall 
1956 - 1957 seneler mahsulü olup tüccar elinde bulunan tütünlerin 
sarlar Umum Müdürlüğünce mubayaası ve bilâhare ihracı hakkınd 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umumi Anla 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umumi A 
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 
İzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesi ve % 1 Devlet hakk 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararn 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu maddes 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kıralhğı Hükümeti 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

Tebliğ 

Karar 

Kanun 

12 . 1 . 1960 

16 . 1 . 1960 4/10609 

8 . 2 . 1960 7427 

1960 yılına ait mevzuat 

5 . 8 . 1959 tarih ve K/1234 sayılı Kararın 2 nci maddesine müsten 
sıtalardan alman prim miktarlarının değiştirilmesi hakkında Tebliğ 
Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 
inhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayan aklan 

1 

Çeşidi 1 Tarihi Numarası 

Kararname 9 . 2 . . 1960 4/12710 

» 24 . 3 . 1960 3/10966 
Karar 24 . 3 . , 1960 4/12808 
Kanun 28 . 2 . . 1960 7462 
Karar 9 . 4 . . 1960 4/12903 

» 9 . 4 . . 1960 4/12904 

Kararname 30 . 4 , . 1960 4/12846 

Kanun 6 . 5 . , 1960 7473 

9 . 5 . 1960 7479 

» 16 . , 6 . . 1960 7478 
» 16 . 6 . 1960 178 
» 15 . 6 . 1960 5/34 

Kararname 27 , . 6 . . 1960 5/76 

Geçici Kanun 6 . , 7 , . 1960 11 
» » 14 . . 7 , . 1960 19 

> » 15 . . 7 . . 1960 23 

Tebliğ 30 . , 7 . . 1960 63 
Geçici Kanun 8 . , 8 . . 1960 44 

— C/30 — 

ö z e t i 

Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve 6309 sayılı Maden K 
tabi muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1960 tarihinden 28 . 
DeVlet hakkı nisbetlerinin ilişik listede yazılı olduğu şekilde 
Sıhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hak 
Devlet dairelerince ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtala 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci m 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek 
Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalar 
tarları hakkında Karar 
Türk Parası kıymetini korumıaı hakkında 14 sayılı ek Kararla te 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunac 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi 
Kanun 
Muayyen maksatlarla bağış yoluyla gelecek eşyanın itlhal verg 
sesinden muafen ithali hakkında Kanun 
Köy içme suları hakkında Kanun 
Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının temini hakkında 
Kahve satış hâsılatı hakkında 
4/12724 sayılı Kararname ile meriyete konulmuş bulunan K/12 
sulü tütünlerin ihracında İnhisarlar İdaresine ve ihracatçı tücca 
mezkûr sene maıhsulü tütünlerin tamamen ihracına kadar ayn 
rarname 
Hürriyet istikrazı hakkında geçici Kanun 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarım satış kooperatifleri 
nın feshi hakkında Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kur 
tiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanuna ek K 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara müta 
Hazine % T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçlar 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/31 — 

f -

Çeşidi 1 Tarihi Numarası 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

15 
15 
18 
19 

. 8 

. 8 

. 8 , 

. 8 , 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

5/236 
5/239 

65 

> 20 . 8 . . 1960 66 

Kararname 24 . 8 . . 1960 5/277 

Kanun 1 . 9 . , 1960 72 

Kanun 1 . 9 . , 1960 74 

Kanun 7 . 9 . 1960 77 
Kararname 
Kanun 

9 , 
10 . 

. 9 . 

. 9 . 
. 1960 
, 1960 

5/309 
79 

Kararname 12 . 9 . . 1960 5/316 

» 16 , . 9 . 1960 5/323 

» 
16 . 
16 . 

, 9 . 
. 9 , 

1960 
1969 

5/324 
5/322 

Kararname 

16 . 9 . 19€0 

16 . 9 . 1960 

5/325 

5/326 

ö z e t i 

Türk Pnrası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo ıaiış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatları ile i 
dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasım 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabulü t 
bâzılarının Millî Korunma hesaplıarına geçirilmesi hakkında Kararnam 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya yapıl 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satınalmalar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dölayısiyle alınacak tedbi 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yetki veri 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki Kararname 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilât sermayesi ve 
bâzı hükümler ihdasına dair Kamın 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Karara ist 
•tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararname 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzerinakil vasıtalarından 
nacak bir fona yatırılması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayıli Karara ek Karar 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbikten 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılması 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine karar 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin yürü 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere mü 
Tanzim Komitesi» nce ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Kararın 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ A > 

C/32 

Çeşidi 

T©Mdğ 

Kanun 

Kanun 

» 

Karar 

KlftTlUf" 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

20 . 9 . 1960 

12 .10 . 1960 

21 . 1 1 . 1960 

85 

20 . 9 . 1960 86 

21 . 9 . 1960 5/362 

24 . 9 . 1960 4/12205 

4 .10 . 1960 93 

100 

19 .10. 1960 66 
21 .10 . 1960 107 

24 . .10. 1960 108 
24 .10. 1960 112 

26 .10. 1960 113 
4 .11. 1960 123 

18 .11. 1960 132 
18 .11. 1960 134 

5/564 

24 .11. 1960 139 

24 .11. 1960 140 

7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı maddelerinin deği 
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflık 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek K 

Mükerrer sigorta inhisarının Millî Eeasürans T.A. Şirketince işl 
hakkında Kara rna m e 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bâzı istisna ve muaflıklar verilme 
nin tadili hakkında Kanun 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gelmiş ve gelecek 
muafen ithali hakkında Kanun 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaa 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin değişt 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici ma 

Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci 
Kanun 
Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaope 
larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
sine dair Kanun 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıt 
edilecek bir fona yatırılmasına dair olan Karara ek Karar 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 n 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
6747 sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci fıkrası 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/33 

t 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 25 .11. 1960 141 
» 29 .11. 1960 144 
» 30 .11. 1960 146 

Kararname 1 .12. 1960 5/601 

Kanun 2 .12. 1960 149 

Kanun 5 .12. 1960 152 

» 6 .12. 1960 153 
» 6 .12. 1960 154 

Tebliğ 6 .12. 1960 154 

» 14 .12 . 1960 — 
Kararname 21 . 12 . 1960 5/635 

» 21 .12. 1960 5/643 

Kararname 23 .12. 1960 5/660 

Kamun 29 .12. 1960 167 
•» 29 .12. 1960 170 

Kanun 29 .12. 1960 190 

ö z e t i 

27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle 100 milyon liralık madenî hâtıra parası 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında K 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı ma 
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil veya benzeri nakil vasıtaların 
olunacak bu fona yatırılması hakkında Karara ek Karar 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 t 
Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1912 sayılı Kanunun 21 ve 24 neü 
hakkında Kanun 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tah 
1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sayılı K 
nin verdiği yetkiye müsteniden 36 lık poker kâğıtlarının satış fiyatları 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini 
Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılan 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkın 
4/5842 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parası kıymetini 
Karara ek ilişik Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtalarında 
konulmasına dair Karara ek Karar 
Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan meş 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, id 
Kanun 



Vergilerin, reisimi erin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/34 -

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

30 .12 . 1960 

Numarası 

172 

•» 30 .12. 1960 173 

Kanun 30 .12. , 1960 177 
» 30 .12. 1960 179 
» 30 .12. 1960 184 

» 30 .12. 1960 185 

Kararmame 31 .12. 1960 5/690 

» 31 .12. 1960 5/691 

Kamuın 2 . 1 . 1961 189 

Kanun 2 . 1 . . 1961 203 

» 6 . 1 . 1961 192 
» 6 . 1 . 1961 193 
» 9 . 1 . 1961 206 
» 9 . 1 . 1961 210 
» 5 . 1 . 1961 219 

» 10 . 1 . 1961 213 
» 12 . 1 . 1961 222 
» 12 . 1 . 1961 224 

ö z e t i 

Münfesih B.M.M. îdare Amirliğince Meclis tahsilat artıklarını 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi v 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temi 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünce ithal edilecek m 
den ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında Kanun 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madle eklenmesine 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanu 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, serm 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan bi 
satılmasına dair Kanun 
Şeker satışının 3 gün müddetle durdurulmasına ve bu müddet z 
kında Kararname 
Şeker fiyatlarının indirilmesi hakkında Kararname 

1961 yılına ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça ku 
suzlarının satılmasına dair Kanun 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve 
madde eklenmesine dair Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yap 
Gelir Vergisi Kanunu 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller ha 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılm 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci 
eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Vergi Usul Kanunu 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/35 — 

f~" 
Çeşidi Tarihi Numaran 

Kanun 29 . 3 , . 1961 286 

» 29 . 3 , . 1961 287 

» 29 . 3 . . 1961 288 

» 29 . 3 . . 1961 289 

Kanun 29 .5 . . 1961 307 

Kararname 2 . 6 . 1961 5/1280 

Yönetmelik 14 . 6 . , 1961 — 

Kanun 21 . 6 . , 1961 309 

» 14 . 7 . . 1961 315 

» 17 . 7 . . 1961 320 

» 17 . 7 . . 1961 325 

Kanun 16 . 8 1961 350 

» 16 . 8 . 1961 351 

ö z e t i 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Ba 
Grenel Müdürlüğü arasında akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz' Anlaş 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort 
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasından akdedilen 5,5 milyon do 
tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort 
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen bir milyon do 
tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort B 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 
Andlaşmasmın tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişüecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatmm hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korun 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hak 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve k 
melik 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kan 
dair Kanun 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etm 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolu 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması h 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi ha 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kan 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/36 

f 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 31 . 8 . 1961 5/1420 

Kanun o o . 9 . . 1961 358 

» 3 . 9 . 1961 364 

» 3 . 9 . 1961 367 

Talimatname 3 . 9 . . 1961 4/1,2720 
Kararname 25 . 9 . 1961 5/1698 

» 29 . 9 . 1961 5/1714 

Yönetımelilk 1 . 1 0 . 1961 
Kararname 11 . 1 0 . 1961 5/1759 

Kararname 

Tebliğ 

12 .10 . 1961 

16 .10 . 1961 

5/1768 

72 

ö z e t i 

Umuma açılmış bulunan Yerebatan Sarayını ziyaret edenlerden 
Kararname 
Avrupa Konseyi imtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkınd 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektu 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletler 
- împort Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalana 
manın onanması hakkında Kanun 
inhisarlar pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında 
Eskişehir, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat illerin 
uygulanmak üzere Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca takdir ve t 
zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Arama ve işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı Maden Kanu 
aliminyum madeninden 28 . 2 . 1962 tarihinden 7 . 3 . 1963 ta 
hakkı alınması hakkında 
Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 
Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Denizli, Niğde, İspart 
Malatya, Mardin, Sivas ve Tunceli illerinde 1961, 1962 ve 1963 
kazanç il komisyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerd 
kında 
65 sayılı Kanunun 1 nci mıaıddesiyle T. C. Merkez Bankası nezdin 
nu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı kar 
«İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi bakında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaall 



dergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanaikları 

C/37 — 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 18 . 1 0 . 1961 5/1801 

» 23 . , 10 . 1961 5/1832 

Anlaşma 1 . 1 1 . 1961 — 

Kararname o . 1 1 . 1961 5/1055 

» 8 . 1 1 . 1961 5/1857 
s> 10 . 1 1 . 1961 5/1866 

Tebliğ 16 . 1 1 . 1961 73 
» 23 . 1 1 . 1961 74 

Kararname 25 . 1 1 . 1961 6/25 

Kararname 

Tebliğ 

5 .12 . 1961 

8 .12 . 1961 

13 . 1 2 . 1961 

6/7 

6/28 

ö z e t i 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 44, 55 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün yürürlü 
Afyon, Amasya, Ankara, Bingöl, Çankırı, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, İ 
Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygu 
komisyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai ka 
Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen hallere 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de harçsız v 
] aşma 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı 3 aded krom madeninin işletme imt 
fiyetleriyle birlikte «Türk Maadin Şirketi» ne devredilmesi hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
Adana, Adıyaman, Bolu, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Kırklareli 
sun. Urfa ve Zonguldak illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygu 
komisyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai k 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara mütaallik teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara mütaallik teb 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Beskese köyü ile Fethiye ilçesine b 
ları içerisinde bulunan iki aded krom madeninin Montan Madencilik T 
redilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro madencilik 
mesine izin verilmesi hakkında 
Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakiîise mevkiinde bulunmuş 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Anonim O 
ve bu imtiyazın % 1 nimetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında 
Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Corum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, G 
seri, Manisa ve Van illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygulanm 
misyonlarınca takdir ve teslbit olunan ilişik cetvellerde yazılı ziraıi kazan 
1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sayılı Ka 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins oyun kâğıtlarının satış 



•Tgilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/38 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Karar 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

Kararname 8 .12 . 1961 

2 . 1 . 1962 
3 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 
11 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 

24 . 1 . 1962 
28 . 1 . 1962 

7 . 2 . 1962 

16 . 2 . 1962 
20 . 2 . 1962 
26 . 2 . 1962 
26 . 2 . 1962 

Numarası 

6/58 

76 
6/101 

6/114 
6/116 

6/120 

75 
5/765 

6/187 

6/233 

ö z e t i 

Diyarbakır ve Rize illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları iğin uygu 
larınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kaz 

1962 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara müt 
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çayköy ve Saf al ar köyleri 
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelena 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyaz 
tutulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
6.T2.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğu 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredile 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayılı Karar hakkında 
2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe kon 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara müt 
Akar yakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve sürastaryalarına 
rın yürürlüğe konulması hakkında 

Adıyaman ilinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygulanmak 
takdir ve tesbit olunan ilişik cetvelde yazılı ve bağcılığa ait zirai 
Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
İndirimli nispet üzerinden istihsal Vergisi ödiyecek ziraat al 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara müt 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan 
lardan ilân ve reklâm tarif asi» nin eklenmesi ve 27.1.1951 tarih 
dillerinin kaldırılması hakkında 



VerıgiiLerin, ramilerin ve başka 
dayanakları 

A. 

gelirlerin 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 27 . 2 . 1962 6/248 

Kanun 28 . 2 . 1962 35 

• » 1 . 3 . 1962 39 

Tebliğ 2 . 3 . 1962 — 
Kararname 3 . 3 . 1962 6/257 

Kanun 12 . , 3 . , 1962 40 

Kararname 20 , . 3 . 1962 6/324 

Tebliğ 22 . 3 . 1962 — 
Kararname 29 . 3 . . 1962 6/300 

7» 10 . 4 , . 1962 6/361 

» 19 . 4 . 1962 6/378 

Kanun 25 . 4 . 1962 44 

— C/39 — 

ö z e t i 

Arama, işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 
muhtelif oins madenlerden 1.3.1962 tarihinden itibaren alınacak Devlet 
listede yazılı olduğu veçhile tâyini hakkında 
198 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin 
Kanun 
1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergi anin 2 taksitte ödenme 
Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkında Kanun 
Süperfosfat imalinde kullanılacak asit sülfirikin İstihsal Vergisinden istis 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıldarmca mü 
tarihli ve 6/175 sayılı kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan kara 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışlarına 
rürlüğe konulması hakkında 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanuna geçici 
Kanun 
4.8.1958 tarihinden sonra kabul edilen dış ticaret rejimine dair karar, 
hükümlerine uygun alarak alınmış ithal vesika veva müsaadeleri mevzuu 
itibaren îzmir Enternasyonal Fuarı için verilmiş bulunan kontenjanlara 
kındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
28.7.1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Tür 
hakkında 14 sayılı karar» a ek ilişik kararın yürürlüğe konulması hakk 
Balıkesir ve îçel illerinde 1961, 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üze 
larınca nebati yağ istihsali ile şeker kamışı ve greyfruit mahsulleri için ta 
cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Kanuni bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısiyle gümrük idarele 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakk 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında (Madd 



gergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

gelirlerin 

r 
Çeşidi Tarihi ^ 

Numarası 

Kararname 26 . 4 . 1962 6/443 

» 28 . 4 . 1962 6/432 

Kaniim 2 . 5 . 1962 46 

Karamaıme 29 . 5 . 1962 6/500 

» 29 . 5 . 1962 6/567 

» 2 . 6 . 1962 6/1280 

» 29 . 6 . 1962 6/633 

Kararname 3 . 7 . 1962 6/681 

Kararname 10 . 7 . 1962 6/697 

10 . 7 . 1962 6/708 

— C/40 

ö z e t i 

28.7.1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname ile yürürlüğe ko 
hakkında 14 sayılı karara ek ilişik kararın yürürlüğe konulma 
1962 malî yılı içinde, 2490 sayılı Kanun gereğince, eksiltmeye 
eksiltme şartnamelerinin alâkalı maddelerine, lüzumlu görülen 
rilen malzemenin tamamı veya bir kısmı ile birlikte ilâvesi hak 
Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde testbit olunan müke 
dair Kanun 
Akar yakıt ve teneke alım ve satımının tanzimine dair olan 2 
namenin yürürlükten kaldırılması ve yerine ilişik «Akar yakıt 
nın tanzimine dair esaslar» m yürürlüğe konulması hakkında K 
Tokat ilinde 1961, 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üzer 
ker pancarı tohumu mahsulü için takdir ve tesbit olunan ilişi 
ri hakkında Kararname 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni b 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
17.8.1960 tarihli ve 5/259 sayılı Kararnameye ilişik «Türk p 
sayılı Karara ek Karar» m yürürlüğe konulması hakkında Ka 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Kar 
sı hakkında Kararname 
Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Bcet kö 
bakırla nnaHud, «çinkolu kurşun madeninin 50 yıl müdde 
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi A 
imtiyazın % 2,5 nisıbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakk 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şa 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Karamaıme 



Vergilerin, resdmılerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, _ _ _ A „ 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 17 . 7 . 1962 

Numarası 

6/737 

6 . , 8 . 1962 6/763 

21 . 8 , . 1962 6/847 
12 . . 9 . . 1962 6/942 

18 . 9 . 1962 

11 .10 . 1962 

6/951 

6/1.026 

11 . 1 0 . 1962 6/1035 

23 .10. 1962 81 
1 .11. 1962 85 

1 .11. 1962 86 

C/41 — 

ö E e t i 

6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince T.C. M 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm tas 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının ta 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kararın yürü 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dâhil kilitlerin yur 
lardan hailen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'ye getiriliş 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulunsun, itha 
olsun olmasın) yurda sokulmaması hakkında Kararname 
Bakanlık! arara sı İktisadi İşbirliği Komisyonunun 16 ve 23 sayılı kararla 
ve Tan m Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan ilişik «Suni gübrenin 
satışlarına dair karar» m yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırları içerisind 
13.6.1951 tarihli ve 3/13173 sayılı kararname ile («Sazmaş» Sanayi ve 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imtiyaz sahi 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellef iye tleriyle birl 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içerisinde 
9.12.1949 tarihli 3/10323 sayılı kararname ile («Sazmaş» Sanayi, Ticaret 
Anonim Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, imtiyaz 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle b 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Kararname 
lî) İlkim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kan 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna geçici 
Kanun 
Mersin liman inşaat sahası dâhilinde silo tesisleri için ayrılan sahanın 
satışı hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

^ — , 
Çeşidi Tarihi 

Kararname 
» 

11 .12. 1962 
20 .12. 1962 

Numarası 

6/1154 
6/1189 

Kanun 3 . 1 . 1963 141 
Kararname 4 . 1 . . 1963 6/1241 
Yönetmelik 12 . 1 . 1963 11306 
Kararname 21 . 1 . . 1963 6/1265 

» 11 . 2 . 1963 6/1342 

Tebliğ 13 . 2 , . 1963 — 
Kanım 18 . 2 . 1963 171 
Kanun 19 . 2 . 1963 177 
Kararname 19 . . 2 . 1963 6/1444 

Kanun 20 . . 2 . 1963 186 
» 20 . . 2 . 1963 187 

» 20 . . 2 . 1963 188 

» 20 . , 2 . 1963 189 
» 23 . 2 . 1963 196 
» 23 , . 2 . 1963 197 
> 23 . . 2 . 1963 198 

— C/42 — 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe k 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkın 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Ka 

1963 yılına ait mevzuat 

Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair 
Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması h 
7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu iş 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış b 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birin 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakk 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kar 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişk 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
Servet Beyannamelerinin iadesi ve yeni servi-1 beyannamele 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasının yürürlüğe konulma 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değ 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsa 
rılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkı 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu mad 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değişti 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/43 — 

f - •• 

Çeşidi Tarihi Numarası 
Kanun 23 . 2 . 1963 199 

» 28 . 2 . 1963 202 

» 28 . 2 . 1963 204 

» 28 . 2 . 1963 205 

» 28 . 2 . . 1963 210 
Kararname 28 2 , 1963 6/1466 

> 11 . 3 . . 1963 6/1500 

Karar 26 . 3 . 1963 67 
Kararname 2 . 4 . 1963 6/1529 

2 . 4 . 1963 6/1540 

5 . 4 . 1963 6/1541 

13 . 4 . 1963 6/1602 

ö z e t i 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilme 
kümler eklenmesine dair Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı ma 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılma 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değ 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddel 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 
sayılı Kanunla değişik geçici 5 nci maddesinin (b) fıkrasındaki geçi 
lanmadığı mükellefler hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
essesesi olan Export - împort Bank Of Washington aracında 31 Mayı 
«Andlaşma» nm yürürlüğe konulmak üzere yayınlanması hakkında Kar 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali hakkında 
Malûllere mahsus özel tertibatlı binek araçları için Türkiye Kızılay Der 
nulan tahsisten faydalanarak yurda ithal edilen veya edilecek olan otomo 
rından İstikrar Fonuna katılma payı alınmaması hakkındaki kararın yür 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi ar 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmamn yürürlüğe konulmasr hakkında K 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi ar 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasmm yürürlüğe konulması hakkında K 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 say 
19 . 2 . 1963 tarih ve 205 sayılı Kanunla değişik 46 nci maddesine da 
lığı zirai kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanmak üzere, res'en te 
türü gider emsallerinin onaylandığı hakkında Kararname 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/44 — 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 15 . 4 . 1963 

16 . 4 . 1963 

16 . 4 . 1963 

Numarası 

6/1503 

6/1548 

6/1554 

Tüzük 18 . . 4 . 1963 6/1577 

Kararname 20 . . 4 . . 1963 6/1509 

Kanun 9 . , 5 . .1963 227 
> 30 . 5 . 1963 240 
» 30 . 5 . . 1963 241 

» 1 . 6 . 1963 233 

» 1 . 6 . 1963 234 

» 1 . 6 . 1963 235 

ö z e t i 

Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökçesu köyünde bulunmu 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limite 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kar 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export -
kümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 6 . 12 . 196 
rihli, 286 sayılı Kanunla onaylanan 4 milyon dolarlık İstikr 
kında Andlaşmanın yürürlüğe konulması hakkında Kararn 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - i 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürl 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ö 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andla 
kında Kararname. 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı 
şekline dair tüzüğün bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı t 
da tüzük 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları işletmes 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakk 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet 
tarihinde imzalanan istikraz Andlaşmasma ek Andlaşmanın on 
dair Kanun 



Vergilerim, resimlerim ve başka 
dayanakları 

gelirlerin 

r 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 1 . 6 . 1963 236 

Karar 4 . 6 . 1963 6/1734 

Kanun 19 . 6 . 1963 250 

» 19 . 6 . 1963 251 

» 19 . 6 . 1963 253 

Kararname 28 . 6 . 1963 6/1981 

» 4 , 7 . 1963 6/1917 

» 4 , . 7 . . 1963 6/1919 

Kanun 5 , . 7 , . 1963 261 
> 12 . . 7 . . 1963 265 
» 17 . , 7 . , 1963 278 
» 17 . , 7 . . 1963 269 

Tebliğ 17 . . 7 , . 1963 
Kanun 20 . 7 . 1963 271 
Kararname 23 . 7 . 1963 6/1943 

C/45 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hük 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında imzalanan istikraz Andlaşm 
bulunduğuna dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek k 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
ek Kanun 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü baklandaki Kanunun 10 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enf rastrüktür program 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
Kanun 
Sıtma re frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yurda 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da Baye 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 7. 
I - metliyi - butlamino) (qui nolelnedip hospbate «POUDRE) un ithal 
4.1.1963 tarih ve 6/1241 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Dı 
karar» a ek kararın yürürlüğe konulmasına dair Kararname 
4.8.1958 tarihinden sonra yayınlanan ithalât rejimi ile ilgili ve 4/107 
edilmiş eşyalara ait ithal müsaadelerinin yürürlüce konulması hakkınd 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Kan 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıya 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürürl 
rarname 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

gelinlerin 

Çeşidi Tarihi -> 
Numarası 

Kanun' 27 . 7 . 1963 303 

Kararname 1 . 8 . 1963 6/2008 

» 7 . 9 . 1963 6/2076 

» 7 . 9 . 1963 6/2119 

Karar 9 . 9 . 1963 6/2127 

Kanun 12 , . 9 . 1963 325 

Kararname 14 . . 9 . . 1963 6/2094 

Kararname 14 . 9 . 1963 6/2095 

Kararname 25 . 9 . 1963 6/2225 

» 28 . 9 . 1963 6/2182 

— C/46 — 

Ö Î e t i 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasın 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nrn ve bu An 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Andlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararnam 
Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunm 
süre ile işletilmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına v 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Andlaşması çerçevesinde Türkiye M e yapılan inş 
gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran müşterek enfrastrüktür pr 
aldıkları istihkaklardan yapılmış ve yapılacak tevkifat mukabilin 
bu gerçek ve tüzel kişüerin yukarda belirtilen işler dolayısiyle 
yannamelerdeki Gelir- ve Kurumlnr vergileri matrahları üzerind 
'bonosu tevdiatının; tevkifat ve tevdiatın yapıldığı saymanlık ve v 
mek şartiyle ve bonoların sahiplerinin müracaatında bonolarda y 
nazarı itibara alınmaksızın itfa edilmesi hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Ka 
Karar 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllar 
tasfiyesi hakkında Kanun 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi» ne ver 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş bor 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketâ> 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9 
nan ikraz Andlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Karamıa 
8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 



Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

C/47 

r~ -
Çeşidi 

1 Tarihi Numarası 

Tüzük 10 . 1 0 . 1963 6/2482 

Kararname 11 . 1 0 . 1963 6/2231 
Kamun 26 . 10 . 1963 353 

Yönetmelik 31 . 1 0 . 1963 
» 31 . 1 0 . 1963 — 

Kararname 2 . 1 1 . 1963 6/2260 

» 28 . 1 1 . . 1963 6/2394 

Kanun 27 . 1 2 . 1963 365 

Kararname 3 . ı . 196^ 6/2534 

» 4 , 

ı—
i . 1964 6/2535 

Yönetmelik 4 , . 1 , . 1964 — 
Kararname 8 . . 1 . , 1964 6/2532 

Yönetmelik 8 . 1 . . 1964 
Kanun 16 , , 1 . , 1964 372 

» 16 . , 1 . , 1964 375 

ö z e t i 

kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı olan 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «ikraz Andlaşması» mn onayla 
Gıda maddelerini ve umumi sağlığı ilgilendiren eşva ile levazımın hus 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Kararname ile kab 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek Karar 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Kanunun 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yönetmelik 
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Akar yakıt fiyat istikrar fonu hesabının ihdasına ve işleyiş şeklin 
nulması ve 29 . 5 . 1962 tarihli ve 6/499 sayılı Kararnamenin yürürlü 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ile fıkralarının değiştirilmesi ha 

1964 yılına ait mevzuat 

Götürü gider usulünde safi zirai kazançlarda tesbit edilecek Gelir Ver 
Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, izmi 
Sakarya, Trabzon ve Tokat illerinde 19.2.1963 tarihli ve 205 sayılı K 
gereğince 1963 - 1965 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazançler il 
bit edilip zirai kazançlar merkez komisyonu tarafından incelenmiş 
zirai kazanç ölçülerinin onaylanmasına dair Kararname 
Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulmasına dair Ka 
Dış Ticaret Rejimine dair İthalât Yönetmeliği 
Hükümetimiz ile isveç Hükümeti arasında 2.12.1963 tarihinde Ankar 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere yay 
AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kr 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şek 



Vergilerin, resimlerin ve başjkja gelirlerin 
dayanakları 

/ A * 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Tebliğ 28 . 1 . 1964 36 

Kararname 29 . 1 . 1964 6/2575 

» 13 . 2 . 1964 6/2681 

» 18 . 2 . 1964 6/2676 

» 19 . 2 . 1964 6/2673 

Kanun 20 . 2 . 1964 402 

Kararname 20 . 2 . 1964 6/2682 

Tebliğ 28 . 2 . 1964 — 

— C/48 — 

Ö z e t i 

İplikler üzerinde yapılan haşıl ameliyesinin de İstihsal Vergisin 
gerektiği hakkında tebliğ 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı. îzmir ilinin Torbal 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı m 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme im 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk tabi olduğu ve^iho, taahhüt 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesin 
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom m 
4/1593 saydı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tâlbi bulunduğ 
1 eriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uh 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çam 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy ve Beyendikler k 
Borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mort 
verilmesi hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
dair Kanun. 
Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhaınlı sınırları içer 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii 

sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı ha 
at ve tevkif at nisbetiniıı 1964 malî yılı içinde % 3 olarak toshit e 
sirayet eden inşaat ve onarma işlerini taahhüdedeııler için bu n 
hakkında Tebliğ 



— C/49 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
-A_ 

Çeşidi Tariki Numarası O z e t ı 

Kanun 24 . o . o . , 1961 65 
Kararname 25 , o . o , . 1961 6/2714 

Kararname 9 . -° . 1964 6/2688 19 . 12 . 1963 tarilıli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihinde Viy 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğ 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 

» 12 . 3 . 1964 6/2713 Sivas ilinin G-iirün ilçesine bağlı Otlukkilise köyü sınırları içinde bulu 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketine v 
hakkında Kararname 

Tebliğ 13 . 3 . 1964 309 Umumi ve mülhak bütçeli dairelerden istihkak ('.denenlerden vergi d 
bu istihkaklarından tahsil edilmesi hakkında Tebliğ 
Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hak k MI da Kanun 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice ve Bü 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının B 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde r ' 1 Devlet hissesinin 
hakkında, Kararname 

31 . 3 . 1964 6/2118 Ankara ilinin B;V!â ilcesine bağlı Kesikköprü köyü .rnırları içerisinde 
(40) yd süre ile işletilmesi imtiyazının. «Kemkknprü Madencilik Lim 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin nbm-ıam hakkında K 

31 . 3 . 1964 6/2719 Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulunmuş m 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür İş m': neleri Kurumuna 
name 
Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunmuş lin 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine verilme 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Ku-gıl, Hamam ve Kntluhallar köy 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdü 
Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltırlı köy 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı Linyit İ 
veri 1 îinsi hakkında Kara rname 

2 . 4 . 1964 6/2730 

3 . . 4 . , 1964 6/2821 

4 4 . , 1964 6/2743 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/50 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

Yönetmelik 9 . . 4 . . 1964 — 

Kanun 11 . . 4 . . 1964 444 

Kararname 16 . 4 , . 1964 6/2851 

Tebliğ 16 . . 4 . , 1964 13 
Kararname 20 . . 4 . , 1964 6/2852 

» 20 . . 4 . , 1964 6/2853 

Kararname 4 . 5 . 1964 6/2795 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

14 . 5 . 1964 

6/3016 

6/3003 

474 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devle 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 15 . 10 . J9G3 tarih 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetme 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenm 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köprücek ve Aks 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gen 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişk 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Derekö 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gene 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve iğde köylerind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
(Hususi Kredi) ve «Silâhlanma istikrazı» konusunda Hüküm 
irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . .1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olara 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte y 
sı hakkında Kararname 
5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnam 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 
70 milyon dolarlık «ikraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 
29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da im 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) o 
5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/51 -

r 

Çeşidi 1 Tarihi Numarası 

Kararname 25 . 5 . 1964 6/3097 

•» 26 . 5 . 1964 6/3071 

Anlaşma 28 . 5 . 1964 6/3092 
Kararname 30 . 5 . 1964 6/2954 

Anlaşma 3 . 6 . , 1964 6/3049 

Tüzük 5 . 6 . 1964 6/3150 

Kararname 6 . 6 . , 1964 6/3030 

•» fi . 6 . . 1964 6/3032 

» 6 . 6 . . 1964 6/3033 

» 6 . 6 . . 1964 6/3046 

» 9 . 6 . 1964 6/3074 

» 9 . 6 . 1964 6/3075 

ö z e t i 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlar 
muaf tutuldukları hakkında 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Kar 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertaraf etm 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içinde bulu 
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Limited 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında Mu 
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil ıSavunma ile ilgili şahsi mükellefiyet, tahliye ve seyrekleştirm 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler Tüzü 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde bulu 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim Budin Ç 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve Beğendi 
bulunmuş Bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Y 
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları içinde b 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne ver 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları içinde bul 
(45) yıl süre il o isletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne ver 
Afyon ilinin Dinar ilcesine bağlı Aşağıyenice ve Yassıviran köyleri sı 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali M 
verilmesi hakkında Kararname 
Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları içinde 
mahlut magnezyum ve potasyum tuzu madeninin (40) yıl süre ile işlet 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



— C/52 -
Vergilerin, resimlerin ve oaşka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

K a r a r n a m e 

Kanun 

Tarihi Numarası 

9 . 6 . 1964 6/3076 

ö z e t i 

25 . 6 . 1964 

25 6 . 1964 

25 . 7 . 1964 

481 

482 

• » 25 , . 6 . . .1.964 483 

s> 26 . , 6 . . 1964 484 

* 26 . . 6 . . 1964 485 

y> 1 . . 7 , . 1964 488 
>•> 1 . . 7 . . 1964 489 

» 2 , 7 . . 1964 491 

* 10 , 7 . 1964 496 

kararname 13 . 1 i 1964 6/; 3208 

6/3338 

Bursa ilinin Orhaneli ilcesine bağlı Kavacık ve Geıomiç köyleri 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının T ürk Molipte 
lını da Ka ra rname 
(rider Vergileri K a n u n u n u n bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
edilmesine dair Kanun 
(üder Verdileri K a n u n u n u n bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
edilmesine dair Kanunun 2 nci maddesi gergince halı ve kilim 
istisna edilmesi hakkında K a n u n 
27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi K a n u n u n u n 9 n 
Kanını 
31.12.1!){)0 tarihli ve 193 sayılı («clir Vergisi Kanununun bâzı m 
hu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında K a n u n 

4.1.1961 tarihli ve 2 ' 3 sayılı Vergi Usul K a n u n u n u n bâzı mad 
karnına bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga. Vergisi K a n u n u 
B T / I vrrgi ve resimlere zam yapılması hakkında 4010 saydı K 
yapılmasına dair Kanun 
ld'37 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
.' nci ı : 'dd: , :slı/;ı kaldırılmasına. d:;> K a n ı n 
21 . 6 . 1961 tar ihl i ve 309 sayılı Kanuna bâz: f ıkralar eklenme 
yapı lmasına dai r Kanun . 
Î3 . 5 . 1964 tar ihl i ve 6/3071 saydı Kara rname ile yürü r lüğe 
sik edilecek ihraç fiyatlarında, vergi, resim, hare ve benzer te 
ber taraf etmeyi öngören usul ve şar t lar ın ihdası hakk ında K 
vergi iadesi komisyonu ( İVİK) t a ra r ından teshil", edilen vergi 
edilecek vergi içindeki belediye hisselerinin ayın k a r a r d a yer 
6/3071 saydı Bakan la r Kuru lu Kara r ı ile yü rü r lüğe konulan 
mamuller ve verg i iade hisbetleri ve 4 Kaydı i s t e y e İiâve edile 
içindeki belediye hisseleri miiislbetleri hakk ında K a r a r n a m e 



Vergilerin, resimlerin ve ba#ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

— C/53 — 

Kararname 

r Fari hi Numarası 

10 . 8 , . 1964 6/3339 

11 ,« 1964 6/3340 

14 . 8 . . 1964 6/3193 

17 . 8 . 1964 6/3-4 23 

19 8 . 1964 6/3341 

26 . 8 . . 1964 6/3347 

26 . . 8 . . 1964 6/3401 

27 . . 8 . 1964 6/3435 

28 . , 8 . . 1964 6/3362 

29 . , 8 . 1964 6/3295 

ö z e t i 

Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köyle 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom Ma 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köy]erinin sınırları 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama ve Tefa 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üç/köprü mevkiin 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeni köy ve iskele kö 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Y 
ketine verilmesine dair Kararname 
M'i nisa ilinin Soma ilcesine bağlı Er>nas köyünün sınırları içinde bu 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Ege Madencilik Anonim Şirke 
rarname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırları iç 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdü 
Kararname 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyleri sını 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borma Made 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakıh ve Sütkane köyleri 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömürcüler 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yardım A 
me 
Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hibe yard 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtında Ameri 
satmalmacak zirai istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde birikec 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı zarfınd 



Vergilerin, resimlendin ve ba§3ca gtlirlerin 
dayanakları 

— C/54 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası 

31 . 8 . 1964 6/3549 

I 9 . 1964 

1 . 9 . 1964 

1 . 9 . 1964 

3 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

6/3481 

6/3482 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

ö z e t i 

olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz sek sen bir milyon 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı 
yanılarak, Hükümetimiz de A. B. D. ni temsilen Milletle 
teati olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktü 
yapılacak inşa ve tesis işlerine mütaallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihime kadar uygulanmamı 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması h 
îzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri s 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kar 
Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yaihyah, Duralil, Çavuş 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi im 
taklığına verirme'si1 hakkında Kararname 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanm 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiya 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilm 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunm 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilm 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerin 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Ge 
Kararname 

7 . 9 . 1964 6/3483 Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları iç 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkim Alk 
mesi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

^ _ A . 

C/55 — 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 8 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

O . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 196? 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

6/3530 Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını ziy 
retler hakkında. 

6/3371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
dıma mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 

— Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza müt 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
allik Anlaşma hakkında Karaırname 

— Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
lik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükü 
laşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Kıraliyet Hükümeti aras 
Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti aırasmda Mal 
hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında Malî yar 
kında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kıraliyet Hükümeti a 
allik Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti 
taallik Anlaşma hakkında Kararname 

— Norveç Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza mütaallik o 
Hükümeti ile Norveç Kıraliyet Hükümeti arasında akdedilen Anlaşm 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti aras 
lik Anlaşma hakkında Kararname 

6/3484 Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şammanis köyünün sınırları içinde 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri İ 
verilmesi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/56 

Çeşidi 

Yönetmelik 
K a r a r 

Kara rname 

Kara r 

Tarihi Numarası ö z e t i 

K a r a r n a m e 

Yönetmelik 
K a r a r n a m e 

10 . 9 . 1964 6/3444 

15 . 9 . 1964 6/3G65 
16 . 9 . 1964 6/3583 

19 . 9 . 1964 6/3570 

22 . 9 . 1964 6/3577 

26 , 10 . 1964 
28 . 10 . 1964 

2 . 11 . 1964 

19 . 11 . 1964 

6/3737 

6/3738 

6/3887 

3 . 1 2 . 1964 6/3997 

9 . 12 . 1964 6/3906 

14 . 12 . 1964 6/3958 
16 . 12 . 1964 6/3969 

Hükümet imiz ile Amer ika Milletlerarası Ka lk ınma İdares i 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 

Halk konut lar ının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uezdinde i s t ikrar fon 
k ındaki Ka ra r» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . .1903 ta r ih l i ve 6/118 
şik 2 nci maddesinin değiştiri lmesi vo 1 8 . 3 , . L903 tar ih l i 6/52 
kaldır ı lması hakk ındak i Karar ın yürü r lüğe konulması hakkın 
Türkiye Cumhuriyet i ve Milletlerarası Kalkınma. Birliği a ras 
si) mevzuunda Kalk ınma kredi Anlaşmasma dair Kara rname 
Yardım Konsorsiyumu içerisinde Hükümet imiz ile Lüksenbu 
tar ih inde Lüksenburg 'da imzalanmış olan «1964 Kredi Anla 
yiii 'üriü^o «irmek üzere) onaylanmasına dai r Kara rname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Karar ı hakkında Kara rname 
Ortalama kâr hadlerinin tesbiti hakkında yönetme ilk 
Türkiye Cumhuriyet', Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
60/2!) sayılı Taşocağı rııhsatnamcsiyle işletme hak' nıın Ereğli 
nif bulunan Zonguldak itinin Bart ın ilçesi Karasu köyü civarı 
dolamit ve dol amiti i kalker tezahürünün 6309 sayılı Maden 
kında ka ra r 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş ta 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tesbi 
Kara rnamenin yürür lük ten kaldırılması hakkında 
Muğla ilinin Feth iye ilçesine bağlı Oünlükbaşı, Çen^er, Kargı , 
muzalam mevkilerindeki krom madenlerinin Et ibank O en el M 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi 
f 'yethr iyle birlikte Et ibank Mahdut Mesuliyeti! Üçköprü K r 
meşine izin verilmesi hakkında ka ra r 
Türkiye ile F ransa arasındaki 13 Şubat 1964 tar ihl i Malî P r o t 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Sepetçi köyünün sınırları 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Şirk 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/57 — 

Çeşidi 

Karar 

Tarihi Numarası ö z e t i 

IS . 12 . 1964 6/4026 Tekel İdaresince Diklo - Detenil - Triklorotan (D.T.T.) yapımı için sa 
deki 99,5 derecelik Apsolü Alkol ile Kimya Sanayiinde ilk madde ola 
cak olan 15 ısı derecedeki 94 - 96,6 derecelik saf ispirtonun 'beher litresi 
Tekel resminin en aşağı haddinin bir yıl süre ile 10 kuruş olarak tesb 

24 . 12 . 1964 6/3976 Eskişehir ilinin merkez ilcesine bağlı Kargı köyünün sınırları içinde b 
(-K)') yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığına ve 

24 . 12 . 1964 6/4008 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Cumhuriyeti Hükümeti a 
p"ilması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 

31 . 12 . 1964 — Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri sınırlar 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Miras Madencilik 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 

Kararname 

Kanım 
•Cararname 

Kararname 

1955 yılına ait mevzuat 

5 . 1 . 1965 6/4073 Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmac 

16 

22 

kövl ov! eri 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik 
m esi hakkında kararname 

ve 
sınırlar 
Tiearet 

1965 522 
1965 6/4061 

leı 

11 . 1 . 1965 6/4074 

-! !• Kalkınma İstikrazı hakkında kanan 
;). 19:14 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile ve /ilen yetkiye dayanıla 

ı Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzalan 
• fanzalandığı tarihle yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kar 
Çanakkalenin Biga ilcesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulun 
(AO) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit İşletmesi Limi 
hakkında karanıame 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile ve:*ilcn yetkiye dayanıla 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 6 Kasım 1964 tarihinde imzalan 
! imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kara 

. 1965 6/4149 Çay m beher kilosundan alınacak Tekel Resminin en az 500 (beşyüz) ve 
olarak tesbiti ile 25.6.1955 tarihli ve 4/5554 sayılı kararnamenin kaldırılm 

1965 6/4088 



C/58 
Vergilerin, resimlerin ve başka, gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Karar 

Karar 

Ta] rihi Numarası 

22 . 1 . . 1965 6/4160 

22 . . 1 . . 1965 6/4165 
26 . . 1 . . 1965 6/4182 

ö z e t i 

28 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı kai'ara ek kar 
karar 
Türk parası kıymetini korama hakkında 17 sayılı karara ek kara 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyeti eriyle bi 
Üçköprü Krom Madenleri işletmesi Müessesesine devredilmesine 

1965 6/4267 1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet na 
tütün alınması hakkında karar 

30 . 1 . 1965 6/4172 13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konul 
cek ihraç fiyatlarında, vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karara bağlı 
karar 

15 . 2 . 1965 6/4247 13.5.1964 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe kon 
lecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra e 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar hüküml 
komisyonu (P7ÎK) tarafından testoit edilen bâzı mamullerin bu 
karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Da 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anla 
28 . 1 1 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararnamenin ikinci maddes 
madde ilâvesi hakkında 

4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nei maddesi 
Anayasa Mahkemesi kararı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.59/c si pozisyonunda yer ala 
yağ preslerinin vergi nisbetinin indirilmesi hakkında karar 
168 sayılı Kanun gereğince yapılacak sosyal yardımlara ait yönetm 

> 15 . 2 . 1965 V4296 

Karar , 15 . 2 . 1965 6/4365 

Karar 16 . 2 . 1965 1965/7 

•» 17 . 2 . 1965 6/4278 

Yönetmelik 18 . 2 . 1965 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/59 

Çeşidi 

Karar 

Karar 

Tarihi Numarası 

25 . 2 
1 . 3 
1 . 3 

1965 
1965 
1965 

6/4368 
6/4285 
6/4295 

5 . 3 . 1965 6/4196 

8 . 3 . 1965 6/4224 

10 . 3 . 1965 6/4434 

22 . 3 , . 1965 6/4328 

26 . 3 . . 1965 6/4428 

27 . 3 . 1965 6/4363 

» 29 . 3 . 1965 6/4322 
» 30 . 3 . 1965 6/4454 

Kararname 3 . 4 . 1905 6/4440 
Karar 21 . 4 . 1965 6/4468 

22 . 4 . 1965 6/4379 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait karar 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi verilme 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti aras 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayan 
Yatırım Bankası arasında 8.12.1964 tarihinde imzalanmış olan îkraz An 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıla 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imzal 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkınd 
28.1.1965 tarih ve 6/4267 sayılı kararname ile alım dışı bırakılan çok dü 
gulanacak esaslar hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallık Hükümeti arasında 
sına dair karar 
7/9/1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2/aralık/1964 tarihinde imzalanm 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında k 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetkiye da 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kasım 1964 ta 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanma 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nei kredi Anlaşması hakkında karar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetkiye daya 
letlerarası Kalkınma İdaresi1 (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihinde imza 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hak 
Türkiye ile İtalya arasındaki mali anlaşma hakkında Kararname 
Bolu İlinin Mengen İlçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sınırlan içi 
ünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu Madencilik 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasındaki Kredinin 
dair karar 



Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

, * , 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanar 22 . 4 . 1965 6/4394 
» 22 . 6 . 1965 6/4402 

» 26 . 4 . 1965 — 

Kanun 29 . 4 . 1965 581 

Karar 7 . 5 . 1965 6/4221 

Karar 14 . 5 . 1965 6/4486 

» 18 . 5 . 1965 6/4474 

» 20 . 5 . 1965 6/4549 

Kanun 5 . 6 . 1965 623 

Karar 8 . 6 . 1965 6/4727 

» 9 . 6 . 1965 6/4594 

» 10 . 6 . 1965 6/4699 

C/60 -

Ö z e t i 

Avusturyanın Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgi 
Türkiye'ye 4 (Dört) milyon isviçre Frangı tutarında bir bo 
huriyeti ile isviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma halikın 
Türkiye'ye 7 milyon isviçre Frangı tutarında bir kredi veril 
ile isviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A.B.D. Hükümeti arasınd 
laşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleri il 
yaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti h 
işletmeye açılmış olan muhtelif bölgelerdeki sulama şebekeleri 
lamalarında 1965 yılında alınacak sulama ücretlerine dair kara 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 , 1965 tar 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubu 
üzere onaylanması hakkında karar 
17 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı kararname ile verilen yet 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holâ 
(Tlerstelbank) arasında 7 . 1 . 1965 tarihinde Lâhoyde imzalan 
ması hakkında karar 
Babkesir ilimin Emet ilçesinin Eymir Köyünün sınırları için 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Montaş Madencilik Limited 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köy 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işl 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe ta 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesi 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmalına müteda 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (A 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma ha 



Vergilerin, resimlilerin ve başka gelirlerin 
dayanajklan 

C/61 — 

Çeşidi 

Karar 

Karar 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 6 . 1965 6/4724 

Karar 15 . 6 . 1965 6/4484 
Kararname 18 . 6 . 1965 6/4823 

Kanun 24 . 6 . 1965 639 

Karar 26 . 6 . 1965 6/4760 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırla 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı kararname ile Ayvalık Kö 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibin 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlik 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine devr 
kında karar 
Krocli anlaşması hakkında karar 
1964 yılı malısulü ekici tütünleri satış piyasalarının desteklenmesine dai 
me ile alım dışı bırakılan Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki çok d 
uygulanacak esaslar hakkında kararname 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun bağlı (2) sayılı tablosunun V ( 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yiHirUiğ,? konulan kara 
lıı ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi iade oranları kaldırılar 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılarak (II) 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği ar 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin; 
1 — 84.17/B Su pozisyonundaki eşyalardan yalnız sebze ve meyvaları 
fennî şekilde kurutmak suretiyle «Des hydrate» kfonserve hale getiren 
Vergisi oranının % 10 a; 

— — 2 — 85.01/b pozisyonunda yer alan (yalnız 35 000 000 Volt ve 2 0 
formatörler) ile 85.01-d Su pozisyonunda yer alan yalnız (1 000 kilov 
jeneratörleri) nin Gümrük Vergisi oranında '% 5 e indirilmesi haikkınd 

3 . 7 . 1965 6/4501 1—13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan 
edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar» ile 8.8.1964 ta 
hükümleri gereğince, İhracatta Vergi ladesi Komisyonu (ÎVÎK) tarafı 
listede yazılı mamuller için FOB ihraç fiyatlarına göre tesbit edilip her 

29 . 6 . 1965 6/4782 

1 . 7 . 1965 6/4815 



T«rgil«friıı, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/62 -

Çeşidi 

Kanun 

Karar 

Karar 

Kanun 

Kanun 
Karar 

Tarihi Numarası 

6 . 7 . 1965 640 

6 . 7 . 1965 6/4676 

6 . 7 . 1965 6/4826 
12 . 7 . 1965 6/4677 

13 . 7 . 1965 648 
14 . 7 . 1965 651 

14 . 7 . 1965 658 
17 . 7 . 1965 6/4909 

ö z e t i 

19 . 7 . 1965 6/4913 

len vergi nöbetlerinin 6/3075 sayılı kararnameye ekli (II) say 
zılı bu mamullere ait iade edilecek vergi içindeki belediye hisse 
sayılı listeye eklenmesi hakkında karar 
2 — 6/3171 sayılı kararnameye e'kli (II) sayılı listede % 5 mal 
miş bn'unan «Yün trikotaj» a ait vergi iade nispetinin kaldırıla 
v:) ie.smt edilen % 39 nisbetinin ve aynı karara ekli (IV) sayılı 
% 2,46 oranındaki belediye hissesi nisbetinin kaldırılarak yeri 
3 —- 6/3071 sayılı kararnameye ekli (II) listede (B - Yünlü men 
yün ipliği bölümünde bulunan inee Stroyhgara yün ipliği tâb 
değiştirilmesi hakkında karar 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 
sinin değiştirilmesine dair Kanun 
(Gaziantep ilinin islâhiye ilçesine bağlı Arapuşağı köyünün sın 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İTİTİ İthalât, İ 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı Kedten ve Yeşi 
krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İTİTÎ i 
verilmesi hakkında karar 
Siyasi partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri hakkm 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hüküm 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kan 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.15 pozisyonunda yer alan e 
va ve sebze taşımaya mahsus friko rifik kamyon ve trayler kasa 
benzin, dizel elektrik motoru ile bunlardan ikisi ile, mütehar 
vasfında termasitatik kontrollü ve tamamı bir gövde olan soğu 
gisinden «muaf tutulması hakkında karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 



C/63 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

davanaıkları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 23 . 7 . 1965 657 
» 26 . 7 . 1965 691 

» 26 . 7 . 1965 696 
Kanun 28 . 7 . 1965 664 

Karar 5 . 8 . 1965 

Kararname 12 . 8 . 1965 6/5032 

Karar 15 . 8 . 1965 6/4961 

» 16 . 8 1965 6/5043 

» 24 . 8 . 1965 6/5073 

Kararname 24 . 8 . 1965 6/5141 

» 25 . 8 . 1965 6/5075 
» 2 . 9 . 1965 6/5183 

Ö z e t i 

4 . 9 . 1965 6/5205 

Devlet memurları Kanunu 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım b 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madd 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bi 
kında Anlaşma 
Gümrük Tarife Cetvelinin 27.10/c 2 Su pozisyonunda yer alan ve evsafı 
yakıtların vergi nisbetinin indirilmesi hakkında kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasınd 
mesi hakkında Anlaşmaya mütaallik Karar 
13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanara 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyum 
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması için 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nci kovada Projesi Türkiy 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya verilm 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkın 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye Cu 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandam arasında, Avrupa Müttefik Ku 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve f 
hususi şeraite mütedair Anlaşma» nın 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkraların 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
tırmasına dair Anlaşmanın onaylanması hakkında hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/64 — 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 11 . 9 . 1965 6/5141 
» 5 .10. 1965 6/5069 

Karanı anı o 7 .10. 1965 6/5118 
» 8 .10. 1965 6/5182 
» 15 .10. 1965 6/5348 

» 27 .10. 1965 6/5422 

» 3 .11. 1965 6/54J0 

» o o .11. 1965 6/543:) 

» 9 .11. 1965 6/5068 

» 10 .11. 1965 6/5296 

Karar 16 .11. 1965 38/59 
» 22 .11. 1965 6/5369 

» 11 .12. 1965 6/5485 

Karar 

Kanarnıame 

17 .12 . 1965 6/5699 

Ö z e t i 

24 . 9 . 1969 6/5171 

Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 82.01/a su pozisyonunda yer 
haddinin % 5 e indirilmesi hakkında Kararname 
T. C. Hükümeti ile AİD tarafından temsil olunan A. B. D. ar 
ma hakkında 
Türldye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tara 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma ha 
5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil A 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edil 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli K 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen y 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imz 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere 
509 sayılı Tapulama Kanununun iptali hakkında Anayasa Ma 
24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verilen 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının on 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 1-29, 31-b su pozisyonuna gir 
Gümrük Vergisi haddinin % 50 den % 25 e indirilmesi hakkm 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 

1 - 29.04-b su pozisyonunda yer alan maddelerden (yalnız 2 fit 
vergi haddinin % 5 e 
2 - 29.15 pozisyonunda yer alan maddelerden (yalnız halik anh  
dirilmesi hakkında 
Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessescsince genel sağlıkl 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi h 

http://anh


C/65 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 21 . 1 2 . 1965 

Numarası 

6/5478 

ö z e t i 

16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
Konsorsiyomu dâhilinde, 1965 yılı içi i 18 Eylül 1965 tarihinde Roma 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya aras 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkında 

25 . 1 2 . 1965 6/5503 38 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yenidenborçlanma suretiyle 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye Cumhur 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafından 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ekinin o 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 

1966 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 tarihli 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ilo verilen yetkiye d 
kınma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında imzalan 
masının onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki bâzı maddelerin Gümrük Vergis 
mesi hakkında 
1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) ta 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihind 
lanması hakkında 
2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda 
2 e Nederlandse İnvertringadauk Voor OrtwikkeIingslandeaı H. V. a 

de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza ta 
re onaylanması hakkında 

» 31 .12. . 1965 6/5722 

» 6 . 1 . , 1966 6/5624 

» 10 . 1 . , 1966 6/5622 

» 28 . , 1 . 1966 6/5797 

Kanun 29 , . 1 . 1966 717 
Kararname 31 . . 1 . 1966 6/5804 

Kararname 9 . . 2 . 1966 6/5688 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/66 — 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Karnın 29 . 2 . 1966 723 
» 11 . 2 . 1966 724 

Kararname 12 . 2 . 1966 6/5948 

» 12 . 2 . 1966 6/S975 

» 23 . 2 . 1966 6/6001 

8 . 3 . 1966 6/5851 

Kanun 8 . 3 . 1966 753 

Kararname 9 . 3 . 1966 6/5892 

Kararname 18 . . 3 . 1966 6/5893 

19 . 3 . 1966 6/6181 

ö z e t i 

1557 sayılı Kanunun yürürlük sünesinin uzatılmasına dair Ka 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeler 
kında Kanun 
19 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3485 sayılı Kararname ile yürrülüğ 
tarihli ve 474 sayılı Kamun hükümlerinin uygulanması ile ilgili 
liğin bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Zonguldak Limanı Tüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilm 
ması hakkındaki Tüzüğün kaldırılması hakkında 
Teikel İdaresince Diklor - Defenil - Trikloretıan (DDT) yapı 
deki 99.5 derecelik susuz ıalkol (Aleool Absol Absolue) ile 
rak kullanılmak üzere satılacak olan 15 ısı derecedeki 94-96, 
resinin satış ımaliyetine eklenecek Tekel Resminin en aşağı h 
tesbit edilmesi hakkında Kararname 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu ille 
yon projesi ile ilgili olanak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alma 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda H 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel d 
onaylanması hakkında 
Türk parasının kıymetini koruma hakkımdaki 1567 sayılı Kan 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararnaıme ile verilen y 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cumhur 
Hükümeti 'arasımda Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanm 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen y 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsv 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlatm 
hakkında 
28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararın 6/4365 sayılı K 
ğiştirilmesi Ihakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/67 

Tarihi 

Kanun 

Kararname 

28 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

Numarası 

756 

6/6093 

» 5 . 4 , . 1966 6/6117 

> 7 . 4 . 1966 6/6139 

» 18 . 4 . 1966 6/6249 
» 19 . 4 , . 1966 6/6268 

» 19 . . 4 . . 1966 6/6269 

» 21 , 4 . . 1966 6/6248 

» 22 , . 4 , . 1966 6/6149 

» 22 , . 4 , . 1966 6/6164 

» 25 . . 4 . . 1966 6/6385 
» 26 . 4 , . 1966 6/6190 
» 29 . , 4 . . 1966 6/6223 

» 9 . . 5 . , 1966 6/6412 

» 9 . , 5 . , 1966 6/6413 

ö z e t i 

13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider VergüLeri Kanunuma bağlı 
ralı tablonun sonuma birer pozisyon, eklıenmesi hakkında Kanun 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış b 
ianasında'ki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nei bendinde yaz 
rafinans m anının % 50 ye yükseltilmesi konusunda Romanya'da Vıe 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol (hakkında 
Türk parası 'kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulması 'hak 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye Cumh 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması ıhakkmda 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Çelikhalat Projesi Türkiy 
tırım Bankası arasında Finansman Mukavelesi hakkında 
İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Milletlerara 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmesine ve Türkiye'ye 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren dev 
delerimin değiştiırülmesi ile ilgili İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşk 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Zirai Maddeler Anlaşmasının 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1966 ta 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması .hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1966 ta 
yon Mannesman - 'Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesinin ona 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

21 . 5 . 1966 

Numarası 

6/6341 

23 . 5 . 1966 .6/6361 

6 . 6 . 1966 6/6371 

10 . 6 . 1966 6/6608 

25 . 6 . 1966 6/6522 

Kanun 28 . . 6 . . 1966 766 
Kararname 1 . . 7 . , 1966 6/8451 

> 8 . , 7 . . 1966 6/6616 

Kararname 8 , . 7 . . 1966 6/6628 

C/68 

Ö z e t i 

3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temm 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tan 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanm 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı su pozisyonunda yer al 
indirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hük 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfinansrnan 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84-47 pozisyonunda yer alan 
de kullanılan birden fazla kademeli olup hidrolik kumanda 
olan ve -ayrıca tabla alanı en az iki metrekare (dâhil) olan 
alan eşyalardan «yalnız ağaç kütüklerini sıyırarak safiha ha 
hadlerinin % 10 a indirilmesi hakkında 
3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kanarname ile verilen y 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 May 
1 aşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim 
eklerinin onaylanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 10 Mayıs 1 
yon, Keban projesi (ikinci dilim) Finansman Mukavelesinin o 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk 
17 sayılı Karar ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek K 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 

21 . 7 . 1966 6/6788 1 - «29.04/b su pozisyonunda yer alan kimyevî müstahzarlar 
vergi haddiniın % 20 oranıma 

— — 2 - 29.35/d su pozisyonunda yer alan Heterosiklik birleşikle 
de) in vergi haddinin muafiyete 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/69 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— — — 

Kararname 23 . 7 . 1966 6/6619 

Kanun 26 . 7 . 1966 777 

Tebliğ 29 . 7 . 1966 30 
Kararname 3 . 8 . 1966 6/6828 

» 4 . 8 . 1966 6/6784 

Kamun 9 . 8 , . 1966 780 
Tebliğ 10 . 8 . . 1966 31 
Kararname 1 . 9 , , 1966 6/6983 

» 1 . 9 . 1966 6/6985 

» 1 . 9 . . 1966 6/6987 

» 5 . . 9 . , 1966 6/6991 

» 7 . . 9 . , 1966 6/7014 

» 10 . . 9 . 1966 6/6984 

» 10 . . 9 . 1966 6/6986 

ö z e t i 

3 - 51.01/c su pozisyonunda yer alan ipeklerden (yalnız suni ipek ip 
% 50 oranına indirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasın 
fından Türkiye Cumlıuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılması 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanunun 
rilnnesiıne dair Kanun 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasımda imzalanan (Vin 
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ar 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üze 
Bâzı suç ve cezaların affaı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 Ocaık 1966 tari 
yon Prelli Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 ta 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmuz 196 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hak 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 tarihind 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 ta 
siyon, Gediz Sulaıma Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakk 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma Projesi, Tü 
rupa Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projesi Türk 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/70 — 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 4 .10 . 1966 6/7116 

» 12 .10. 1966 6/7102 

» 15 .10 . 1966 6/7101 
» 18 .10 . 1966 6/7065 

» 22 .10 . 1966 6/7089 

» 27 .10. 1966 6/7100 
» 7 .11. 1966 6/7134 
» 19 .11. 1966 6/7260 

Tebliğ 10 .12. 1966 32 
» 10 .12. 1966 33 

Kanun 15 .12. 1966 789 

» 19 .12. 1966 798 

» 7 .12. 1966 799 

» 7 .12. 1966 800 

Ö z e t i 

Türkiye ile İtalya (arasında Keban Projesinin Finansmanı 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında, akdedilen 13 Şubat 1964 tarih 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri aras 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 t a r i h i ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylan 
sındaki Malî Anlaşma» mm 2 nci maddesinin 1 nci bendind 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ille % 20 den °/ö 50 on 
refkıansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anla 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 
ilişik mektupların onaylıaınimaısı (hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavy 
Türkiye Cumhuriyeti lıe Finlandiya Cumhuriyeti arasında 
Gümrük Giriş Tarife Cetveılinin 29.04-b su pozisyonunda ye 
hadlerinin '% 10 a indirilmesi ıhakkında 
Türk parası kıy me timi koruma hakkında 17 sayılı Karara ili 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ili 
Askıda olan malî meselelerim hail edilmesi için T. C. Hükü 
Hükümeti aırasında Anlaşma 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar vo 'Kalkınm 
yetki verilmeskıe dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla deği 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumh 
tırmasına. dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) 
hakikmda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cu 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylan 



— C/71 — 
"Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 22 .12 . 1966 

Numarası 

6/7393 

Kamun 29 .12 . 1966 818 

Tebliğ 2 . 1 . 1967 34 
Kamarnıame 11 . 1 , . 1967 6/7437 

Tebliğ 11 . 1 , . 1967 35 
Kararname 19 . 1 . . 1967 6/7486 

Yönetmelik 20 . 1 . 1967 
Kararname 25 . 1 . 1967 6/7639 

» 25 . 1 . 1967 6/7644 

» 26 . . 1 . 1067 6/7577 
T-eblfiğ 27 . . 1 . 1967 5 
Kararname 1 . . 2 . 1967 6/7543 

Ö z e t i 

Kanun 2 . 2 . 1&67 827 

13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
ladesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırlanan ve ilişik (1) sayılı 
mul ve 'kargışımda gösterilen vergi iade oranının anılan karara ekli 
(2) sayılı listede yazılı bu mamulün iade 'edilecek vergiler içindeki 
aynı karar eki (IV) sayılı listeye 'eklenmesi hakkında 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı 'hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 

Türk parası ıkıymetinii koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçjre Fnaai'gı tutarında bir borç verilmesine 
Konfederasyonu arasındaki Anlaşmamın onanması hakkında 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasınd 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti H 
tırmasına dair Anlaşma (ve ekleri) nin onaylanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti H 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 
1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nisbetinin % 6 olarak tesb 
Türk parası ıkıymetM koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktür progra 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadeleri verg 
yete sirayetini öınMyeeek tedbirler ve bir bakanlıklararası kurul teşk 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişiklik yap 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılarak ilişik 
ması hakkında 
Rıhtım Resımi Kanunu 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/72 — 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası 

4.2. 1967 

4.2. 1967 

6/7616 

6/7617 

» 9 . 2 . 1967 6/7647 

Kanun 13 , . 2 , . 1967 828 
Kararname 20 . . 2 . . 1967 6/7513 

» 6 , . 3 , . 1967 6/7847 

» 15 . . 3 , . 1967 6/7805 

» 20 . 3 . 1967 6/7759 
» 27 , . 3 . . 1967 6/7626 

» 31 . . 3 , . 1967 6/7838 

> 5 . 4 , . 1967 6/7868 
» 7 , . 4 , . 1967 6/7689 

» 8 . . 4 . . 1967 6/7654 

> 10 . , 4 . . 1967 6/7944 

ö z e t i 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin 39.07-e su pozisyonunda y 
haddinin % 50 ye indirilmesi hakkında 
Tekel'İdaresince Diklor - Defenil - Trikxloratan (DDT) im 
de olanak kullanılmak üzere satılacak 94.96.6 derecelik sâf 
satış maliyetine eklenecek Tekel Resminin en aşağı haddi 
edilmiştir 
1966 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarında Dev 
hiyette tütün alınması kabul edilmiştir 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şu 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Dış memleketlerden getirtilen ispirtolu itriyat ile tababet 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkile 
tâyin edilmiş yurt içinde satılan tekel altındaki ispirto v 
Resminin asgari ve âzami hadlerinin tesbit edilmesi hakk 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın ona 
T. C. Hükümeti ' ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin uy 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yöne 
İhracedilecek şaraplar için ihracatçı firmaya iade edilecek v 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaş 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10-a su pozisyonunda y 
nin Midiriinıesi hakkında 



C/73 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 10 . 4 . . 1967 851 < 
Kararname 10 . 4 , . 1967 6/7957 . 

» 10 . 4 . . 1967 6/7999 ' 

» 14 . 4 . . 1967 6/7869 J 

» 8 . 5 , . 1967 6/7942 : 
1 

» 24 . 5 , . 1967 6/8110 ı 

» 29 . 5 , , 1967 6/8173 : 
< 

Kanun 1 . 6 . 1967 > 
877 

Kararname 2 . 6 , . 1967 6/8170 ' 
1 

Tebliğ 9 . . 6 . 1967 
i 

6 ' 
» 9 . 6 . . 1967 36 * 
» 9 . 6 , . 1967 37 ' 

Bildiri 9 . 6 , . 1967 
4 

Kanun 13 . 6 . . 1967 
1 

875 ' 

» 13 . 6 , . 1967 876 : 

ö z e t i 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında K 
Akar yakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) tarafından t 
siflidaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihinde imz 
Protokolünün onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 tarih 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri Finansman Mukavel 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 
I - 29.24 - b su pozisyonunda yer alan sair kuater ler tuzlarının vergi ha 
i} - 84.59-c su pozisyonunda kayıtlı makinalarm vergi haddinin % 10 a 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tarih 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti ar 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınai tesisler kurulması için So 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik h 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de yapacakları yatırımlarla il 
terir bildiri 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunl 
ğiştirilmesi hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddelerinin 
I I . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek Kanun 



C/74 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi [I Tarihi Numarası 

Kararname 13 . 6 . 1967 6/8198 
1 

» 15 . 6 . . 1967 6/8197 

» 20 . 6 . . 1967 6/8199 ' 

Tebliğ 23 . 6 . . 1967 38 ' 
Kanun 26 . 6 . . 1967 883 ' 
Tebliğ 26 . 6 . . 1967 39 ' 
Karar 1 . 7 , . 1967 6/8376 ' 
Karar 6 . 7 . 1967 6/10396 

Kararname 7 . 7 . . 1967 6/8367 : 

» 7 . 7 . 1967 6/8451 

Kanun 8 . 7 , . 1967 890 

Tebliğ 12 . 7 . . 1967 40 
Kararname 12 . 7 . . 1967 6/8401 

» 13 . . 7 . 1967 6/8459 

ö z e t i 

Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından 
]otJeri. arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürl 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu dâhilinde 1967 yılı için H 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının on 
Türk papası {kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ili 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ö 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ili 
Türk parası (kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hastım Ürdün Krnıllığı arasında 
transit nakliyatına ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nak 
hakkında 
İhracatta Vergi İadesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırl 
lunan mamulün karşısında gösterilen vergi iade oranlarının 
Kararnameye bağlı I I sayılı listeye ve ilişik (2) sayılı liste 
vergiler içindeki belediye payı oranlarının aynı kararnamen 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Keban Projesi Tür 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik 4 n 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Türk parası (kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara iliş 
21 . 7 . 1966 tarihli ve 6/6788 sayılı Kararnamenin 2 nci m 
carboxamide) ibaresinin kaldırılarak bunun yerine (yalnız p 
ması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 



C/75 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi r rarihi Numarası 

Kararname 15 . 7 , . 1967 6/8424 

» 17 . 7 , . 1967 6/84:58 

» 17 . 7 , . 1967 6/8299 
Tebliğ 22 . 7 . . 1967 12654 

Karnın 24 . . 7 . , 1967 903 : 

Kararname 27 , . 7 . . 1967 6/8421 

Kanun 29 . 7 . . 1967 917 

Kanun 28 . . 7 . 1967 933 
Kararname 9 . 8 . . 1967 6/8582 ' 

Kanun 11 , . 8 . 1967 930 ' 
Kararname 15 . 8 . , 1967 6/8571 : 

> 2 . 9 . 1967 6/8746 : 
] 

» 2 . 9 .1967 
] 

6/8755 : 
> 2 . 9 . 1967 6/8756 ' 

» 19 . 9 . 1967 6/8863 : 

öız e t 

İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kar 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahsus yab 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim giderl 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinde mevcut bezik oyun 
hasır olmak üzere tesb.it edilen toptan ve perakende satış fiyatları hakkı 
Bu kanun ile 6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin 
hakkında 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı K 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Kalkınma Plânının uygulanması esasları hakkında (2) nci maddesinin 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki Malî Y 
ması hakkında 
Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında akdedilen aksu mihaniki ve 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilen anlaş 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN projesi 
kredi anlaşması hakkında 
italyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hakkında 
T.H.Y. Anonim, Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurumu ola 
kredi anlaşması Hk. 
Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım, Dair 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen Kanada'da Hükümranlık hakk 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 

http://tesb.it


— C/76 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 26 . 9 . 1967 6/8554 

» 27 . 9 . 1967 6/8760 

» 9 . 12 . 1967 6/9195 
> 15 . 12 . 1967 6/9589 

> 16 . 12 . 1967 6/9519 

» 17 . 12 . 1967 6/9249 

Kararname 8 , . 1 . . 1968 6/9361 
Kanun 23 . . 1 . . 1968 992 
Kararname 30 . . 1 . . 1968 6/9195 

» 3 . . 2 . , 1968 6/9499 

15 . 2 . 1968 6/9519 

16 . 2 . 1968 6/9563 

16 . 2 . 1968 6/9561 

ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriye 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
Türk ithalât rejiminde sadece tahsisli ithal malları listeleri 
larına ait finansmanı hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kulla 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüp 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisyenler 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta • Doğu Teknik Üniversites 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
âtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite H'istanesi ve o 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkıı.da 

1968 yılı mevzuatı 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Mü 
1967 Kalkınma İstikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafınd 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için 
XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Mü 
ekli (I) numaralı cetvelde yer alan 11 nci maddenin hizaların 
defaten, geriye kalan 12 nci maddesinin tavizli vergi hadlerin 
betlerde tedricen, ödenmesi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkmm,a Teşkilâtı tarafınd 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikaz anlaşmasının (Ortadoğu Tekn 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkınd 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 mily 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Su 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 



— C/77 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 28 . 2 . 1968 6/9624 
* 28 . 2 . 1968 6/9625 
» 15 . 3 . 1968 6/9589 

» 15 . 3 . 1968 6/9685 

Kararname 18 . 3 . 1968 6/9686 

Kararname 30 . 4 . 1968 6/9889 

» 9 , . 5 , . 1968 6/10011 

> 11 . , 5 . . 1968 6/10018 

'» 30 . . 5 , . 1968 6/10057 

» 30 . , 5 , . 1968 6/10058 

» 10 . . 6 , . 1968 6/10080 

» 19 , . 7 , . 1968 6/9994 

ÖZETİ 

Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Kesmi nisbetinin % 15 olarak değiştirilmes 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından tem 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversitesi içi 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10-a, 27.10-b, 27.10-c (1) ve (2) 
akaryakıt niteliğindeki yağların vergi hadlerinin indirilmesi hakkınd 
6082 sayılı Kanuna bağlı I numaralı tablonun 2/D pozisyonunun (i) 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer alan ga 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 olan 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No lu fuel - oil'ün 41,3Û 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 5,30 kr 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşımay 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyla römorklarında 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve röm 
karşılıklı olmak şartiyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmaması hakkı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.10 pozisyonunda yer alan asitlerd 
olan Gümrük Vergisi, nisbetinin, Gübre Fabrikalarmea doğruidan doğr 
edilmesi şartiyle iki yıl süre ile muafiyete indirilmesi hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında akdedilen 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 5 . 19 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşıma 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlarıyla römorklarından nakliy 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
istanbul - Anbarlı Termik Santralı için İsviçre - Etibank FS 115 160 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 10 . 9 . 1968 6/10662 

17 . 2 . 1968 6/9591 

30 . 4 . 1968 6/9991 
2 . 5 . 1968 6/9966 

30 . 5 . 1968 6/10058 
1 . 6 . 1968 6/10139 

» 18 . 6 . 1968 6/10183 

»' 18 . , 6 . 1968 6/10197 
> 19 . , 6 . 1968 6/10225 
» 21 . , 6 . , 1968 6/10214 
» 6 , . 7 . , 1968 6/10325 
» 12 . 7 . . 1968 6/10384 
»' 12 . . 7 . , 1968 6/10387 
» 19 . 7 . . 1968 6/10426 

rarname 7 . . 9 , . 1968 6/10699 

» 7 . 9 . 1968 6/10700 

» 10 . 9 . 1968 6/10662 

— C/78 — 

Ö z e t i 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.25/b Supozisyonunda yer ala 
% 4 5 - 4 7 (% 45 hariç) oranında azotu ihtiva eden ürenin verg 
rak kullanılması ve bu amaçla ithali için Tarım- Bakanlığından 
yete indirilmesi hakkında 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi halikında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - II Konsarsiyom Kredisi hakkın 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriye 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarih 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriy 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
£ 2 203 410 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi A 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban kredisi 5 nci dilim 
£ 1 586 000 hk İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TİSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hak 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında y 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe kon 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Kar 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya ISosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.25/b Su pozisyonunda yer a 
% 45 - 47 ([% 45 hariç) oranında azotu ihtiva eden «üre» nin 
betinin yalnız suni gübre olarak kullanılması şartiyle muafiy 



— C/79 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 25 . 9 . 1968 6/10773 
» 25 . 9 . 1968 6/10775 
»' 23 .10. 1968 6/10847 
» 8 .11. 1968 6/10895 
» 8 .11. 1968 6/10897 

» 8 .11. 1968 6/10897 
» 8 .11. 1968 6/10899 
» 8 .11. 1968 6/10900 

Kararname 16 .11 . 1968 6/10980 
» 25 .12. 1968 6/11010 
»' 9 .12. 1968 6/11091 

» 14 .12. 1968 6/11070 
» 14 .12. 1968 6/11071 
» 28 .12. 1968 6/11110 
» 28 .12. 1968 6/11116 

Ö z e t i 

£ 1 000 000 lik İngiliz Konsorsiyom 1968 - V kredisi hakkında 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kredisi hakk 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 000 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 
$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nei dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile diğer sanayi mamul 
ya'nın İran, iSuriye, İrak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine mütevec 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve havayolla 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ lik BMA kredisi hak 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kredisi hak 

» 13 . 1 . . 1969 6/11228 
Kanun 13 , . 2 . . 1969 1100 
Kararname 28 . . 1 . , 1969 6/11283 

»' 2 . . 2 . , 1969 6/11298 
» 3 , . 3 . . 1969 6/11429 

1969 yılma ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkınd 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Transit An 
kında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

_ c/80 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

» 
Kanun 

3 . 3 . 1969 6/11449 

8 . o . 1969 6/11458 
8 . o . 1969 6/11459 
13 . o 1969 1132 

13 1969 1133 

Kararname 22 o . o . 1969 6/11412 
>y 28 o . 1969 6/11508 

Kanun 31 O 
. o . 1969 1137 

Kararname 17 . 4 , . 1969 G/11093 

» 17 . 4 . . 1969 6/11693 

» 28 . . 4 . . 1969 6/11715 

Kanun 29 . 4 . . 1969 1164 
Kararname 30 . . 4 . 1969 6/11592 
Kanun 30 . . 5 . 1969 1117 
Kararname 7 . 5 . 1969 6/11762 

» 7 . . 5 . 1969 6/11762 
» 4 . 5 . 1969 6/11745 
» 23 . 5 . 1969 6/1]901 

T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkınd 
$ 40 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 ııci dilim kredisi hakkında 
Gelir Yergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
si ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 
642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesin 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kıralhğı Hükümeti ara 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun 
İthâlde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10/c su pozisyonunun (2) 
larından (yalnız 4,5 ve 6 No .lu fuel oil) in Gümrük Vergisi 
indirilmesi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kıralhğı 
nın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kıralhğı Hükümeti ara 
lanan hava ulaştırması Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 10,06 pozisyonunda yer alan 
rük Vergi oranının muafiyetine indirilmesi hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 ııci maddeleri hakkında 
Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü ha 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 X İD A - Seyhan sulama projesi II. kredisi hak 
$ 12 000 000 IBRD - Seyhan sulama projesi II. kredisi hakkın 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.23/b su pozisyonunda yer 
diimino) - Di - i buttanool dihydrocloridenin % 15 olan Güm 
olarak kullanılmak şartiyle muafiyete indirilmesi hakkında 



— C/81 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

»' 14 . 7 . 1969 6/12063 Grüıurük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10/a su pozisyonunda yer alan ya 
zisyonunda yer alan yalnız gazyağımn 27.10/c su pozisyonunun (1) 
dan yalnız motorinin, 27.10/c su pozisyonunun (2) numarasında yer 
- oil No. 6), 27.11 pozisyonunda yer alan eşyadan yalnız sıvı petro 
vergilerinin 6 ay müddetle muafiyete indirilmesi hakkında 

Eski alacaklar 
A) Tevziattan istirdat 

— — — Tavizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene v 
ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden isti 

—• - - — İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâhi 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratm varidata m 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

— — — Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kanun ve 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tev 
cek olan bilûmum vergi, resim, hare ücret ve iltizam bedelleri ve zam 

Cezalar 
A) Para cezaları 

— — — Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve ta 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

— — Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname zam c 
eden hükümleri 

— — Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devlet namın 
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata dair hükü 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

_ 0/82 — 

ö z e t i 

Faizler 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı car 
faizler ve akçe farklan ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden 

Müteferrik 

Umumi ve hususi bilcümle kanun, nizamname, kararname ve 
lire mütaallik hükümleri 



Ç — cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 6 

l Vatani hizmet aylıkları] 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Adil: Kızılca Nahiyesi Müdtünü 
Eşi Havva İsmet Unan 
Kızı İffet 

Ali Riza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi Pakize Ataman 
Ali Kemal; Konya hâdisei isjyani-
yeısinde şehidedilen : 

Kızı Nefise Apalı (*) 
Ali Sami Eryılmaz; 
İstiklâl Savaşında yararlık 
gösteren 

Abdullah ismet Eker: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çorum Milletvekili: 

Eşi Adike Hatun 
Ahmet Muhtar; 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Kızı Fatma Feriha Batı 
Abdurrahma.n özgen : 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi 
Kumandanı 

Abdullah Faik Çopuroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Kızı Raziye 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

65,25 481 13. 4.1340 193,79 
65,25 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 496,32 

65,25 515 24. 4.1340 193,79 

500,00 368 7. 9.1963 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

500,00 859 25. 4.1967 500,00 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

(*) Teehhülüne kadar 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Abdülkadir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eşi Esma Kürkçü 
Kızı Sevim Kürkçü 

Abdülgani Ensari Yardımcı: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 
Ahmet Bilgin: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mus Milletvekili 

Eşi Gül Bilsin 

Abdülhamit Harndi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Divarbakır Milletvekili 

Esi Nahide Bilecin 
Kızı Hayriye Hevedanlı 

Ahmet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı Fethiye Baydar 
Kızı Emine Erginer 

Ahmet Hamdi Yalman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Kızı Emine Ülken Yalman 
Arif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Konya Milletvekili 

Kızı Fatma Lebihe Alp 
Kızı Şerife Baysal 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Ali Kılıç: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 
A. Dursun Yalvaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çorum Milletvekilli 

Eşi ¥. Zehra, 

Avni Paşa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekilli 

Kızı F. Bedia Vardar 

Ahmet Ramis : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Esi S adiye Tan 

Ahmet Fevzi Erdem : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batum Milletvekili 

Ahmet Nafiz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Eşi Kadrijye Özalp 
Abdülgafur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karesi Milletvekili 

Eşi Naide 
Kızı H. Lâmia 

Ali Sabri Güney : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
içel Milletvekili 

Kızı Nadire Güney 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445,00 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

350,00 5269 15.12.1948 1 445,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Aylık 
tu tan 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. 

Ahmet Yılmaz: Çaykara İçesinin 
Paçan köyünden Kaltabanoğlu 500,00 
Alim Çmar 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi Hatice Cmar 58,34 
Kızı Zübeyde Çınar 58,33 
Kızı Akkadm Çınar 58,33 

Atıf Tüzün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 350,00 
Ali E-iza : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
Amasva Milletvekili 

Kızı Mahmure Akyol 175,00 

Arif Marlalı : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Kızı Emine Münire 175,00 
Abdülgani Ertan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Eşi Hayriye Ertan 175,00 

Ali Eiza Bebe : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Mediha 87,50 
Kızı Fatma Semiha Esemenli 87,50 

Ali Riza Acara : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
Batum Milletvekili 350,00 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

A. Vastfi Mühürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eşi Düriye 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Arslan Toguz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maras Milletvekili 

Eşi' Nazmiye Toguz 58,34 5269 15.12.1948 173 27 
Oğlu Ahmet Toguz 58.33 173,25 
Oğlu Mahmut Toguz 58,33 173.25 

Ali Çetkıkaya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisansahip Milletvekili 

Eşi Zehra Mefaret 175,00 5269 15.12.1948 496.12 
Ahmet Mazhar Akifoğlu: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi Nazife Cahide 87,50 5269 1.11.1968 259,87 
Kızı Nahide özlen 87,50 5269 1.11.1968 259,87 

Ali Vasıf Telli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Genç Mil 1 etvekili 

Eşi Nedime Telli 175,00 5814 18. 7.1951 496,12 
Arif Necip : 

Eşi Mezküre Kaskatı 130,00 6229 15. 2.1954 368,55 
Ali Riza özdarende : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı A. Sıdıka 87,50 5814 18. 7.1951 259.87 
Ahmet Sel âh attın : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Seza Tamer (*) 231,00 1104 19. 6.1927 623,70 

(*) Eytam ve eramü aylım verilmemek şartiyle teehhül ettiği takdirde 
katedümek üzere kaydı hayat ile. 

Ç / 4 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Ali Orhan Ilkkurşun 
istiklâl Savaşma katılarak emsal 
lerinden üstün yararlıklar göste 
ren ödemişli Ahmedoğlu 
Ahmet Fahri Özçelik : 
Birinci Dünya ve istiklâl savaşla 
rında üstün hizmetler ifa eden Fe 
racullah oğlu (*) 

Arif Hikmet özdemir : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bit 
lis Milletvekili 

Eşi Emine Hediye Özdemir 

Ali Rıza Alıcı : 
Büyük Harb ve istiklâl Harbine 
iştirak eden 
Abdullah Oğuz : 
istiklâl Harbine iştirak ederek 
üstün hizmetler ifa eden 
Ali Güven : Kırıkhan ilçesinden 

Ali Fethi Okyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi F . Galibe Okyar 

Behçet Kutlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çankırı Milletvekili 

Kızı Ayşe Tayyibe Kutlu 

(*) Hayatta bulunduğu müdd 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylik sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Bekir Sıtkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 
Eşi Zekiye Ocak 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Bekir Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönesin 
Amasya Milletvekili 

Kızı Nimet Kunduh 175,00 5814 18. 7.1951 496,12 
Bilâl Demirci : 
Birinci Cihan Harbiyle İstiklâl 
Harbine iştirak edecek emsal
lerine nazaran üstün hizmet ve 
yararlık gösteren 500,00 248 11. 6.1963 500,00 
Besim Yorulmaz : 
Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşında 
yararlık gösteren Mustafaoğlu 350,00 681 1 .8.1965 350,00 

Cevat Abbas : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Bolu Milletvekili 

Kızı Mu alla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Hatice Necla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 259,87 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönean 
Edirne Milletvekili 

Eşi Emine Melek Eğilmez 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi Nuriye Seçkin 1T5,00 5269 15.12.1948 496,12 
Cemal Paşa: Vatani hizmeti ile 
tarihe malolmuş 

Kızı Kâmuran Cemal (*) 500,00 215 5. 1.1961 675,00 

(*) Hayatta bulunduğu müddetçe. 

Ç/5 — 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Cemal Fındık: 
Birinci Cihan Büyük Harbinde 
yararlık gösteren Mehmedoğlu 
Derviş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi Naciye Sefunç 
Damar Arıkoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 
Demir Asaf : 
Bozkurt Kaymakamı 

Kızı Günseli 
Oğlu Demir Güneri 

E'them Fehmi Arslanlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Kızı Hayriye Noyangil 
Emir Paşa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi Fatma Maraşan 
Eşref Akman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Eşi Nefise 

Emin Sazak: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Eskişehir Milletvekili 

Eşi Ayşe Sazak 

Emin Geveci : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Kızı Madalet 

Aylık 
tu t an 
L. K. 

500,00 

175,00 

350,00 

65,25 
65,25 

175,00 

175,00 

175,00 

175,00 

175,00 



- Ç / 6 -

Aylık: saMplerinin isimleri 

Enver Tekand : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi Fahire 

Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Lâzistan Milletvekili 

Eşi Şahende özoğuz 
Evliya Maraşlı şehit : 

Eşi Şerife Evliya 

Emin Erkut Seyit oğlu .-
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Kızı Belkıs Erkut Seyitoğlu 
Ferit Tek : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
İstanbul Milletvekili 

Fevzi Çakmak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kozan Milletvekili 

Kızkardeşi Nebahat 

Fahrettin Altay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mersin Milletvekilli 

Fuat Carım : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 
Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi Zühre 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

76,12 649 22. 4.1341 226,07 

87,50 5269 15.12.194S 259,87 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445,00 

300,00 5981 20. 6.1952 810,00 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445,00 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445,00 

175,00 5269 15.12,1948 496,12 

Aylık sakinlerinin isimleri 

Faik öztırak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Cebeliberekelt Milletvekili 

Eşi Hesna 
Fevzi Pirinçcioğütı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eşi Nazime 
Kızı Nezihe 

Fuat Omay : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bo
lu Milletvekili 

Kızı Fatma Miibeşşer 
Kızı Methiye 

Gaydan Fikri Tüysüz : 
Millî Emniyette hizmetleri geçen 

Eşi Necibe Tüysüz 
TTacı Altıncı- : 
Kore Savaşımla ü,stün 'kahraman
lık gösteren Mehmefdoğlu 
TTüseydn İlacım : 
T. I). M. Meclisi Birinci Dönem 
KMrasi Mlilletvekili 

Kızı : Zeynep Nezade Eken 
Hüsrev Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Eskişehir Milletvekili 

Eşi Seniye Kızıldoğan 
H. mimi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Van MİM etvekili 

Kızı M. Nuriye Vaner 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylik sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K 

Hamdı Ülküımen 

No. 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Trabzon Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 1 445.00 
Hacı Bedir: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Eşi Zeynep Fırat 43,75 5269 15.12.1948 129.94 
Kızı Leylâ Erdem 43,75 129,94 
Kızı Ümmühan özbey 43,75 129.94 
Kızı Bedriye Turanlı 43,75 129,94 

Halil Hulki Ayduk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Kızı Melike Bayman 58,33 5814 18. 7.1951 173,25 
Kızı Saadet Özel 58,33 5814 18. 7.1951 173,25 
Kızı S adiye Ayduk 58,34 5814 18. 7.1951 173,27 

Hakkı Sutekin: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi Hatice 58,34 5269 15.12.1948 173,27 
Kızı Sadiye Yazgan 58,33 173,25 
H. Sıddık Haydari : 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Van Milletvekili 

Eşi A. Faize Haydari 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hamdi Karlık: 
Denizli Komiseri 

Eşi Fevziye 300,00 481 13. 4.1340 300,00 

Hüseyin Akstı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döneım. 
Erzincan Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 1 445,00 

Aylik sahiplerinin isimleri 

Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili 

Kızı Ulviye 
Hüseyin Gökçelilk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Fatma 
Hakkı Hami Ulukan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi Hikmet 
Hafız Mehmet Engin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Trabzon Milletvekili 

Kızı Meliha Engin 

Hacı Süleyman Akgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmir Milletvekili 

Kızı Fatma Bilgen 
Hafız Abdullah : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îzmit Milletvekili 

Eşi Makbule Tezemir 
Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekilli! 

Kızı Rukiye Sarenkök 
Hacı Feıvzi Celâyir : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem. 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Rabia Odabaşı 
Kıza Naıfia Aydemir 

Aylık 
tu tan 
L. K. 

87,50 

87,50 

175,00 

175,00 

58,33 

175,00 

175,00 

87,50 
87,50 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 5269 15.12.1948 259,87 

76,12 480 13. 4.1340 226.07 
65,25 480 13. 4.1340 193,79 
65,25 480 13. 4.1340 193,79 
65,25 480 13. 4.1340 193,79 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Hüseyin Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi Emine Işık 
Kızı Fatma Davran 

Halil İbrahim : 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 

Eşi Fatma Belkıs 
Kızı îclâl 
Kızı Necibe 
Oğlu Celâlettin 

Hayrullah : 
Maraş Ulûmu Riyazice Muallimi 

Eşi Ayşe Erkan 65,25 481 13. 4.1340 193,79 
Hüseyin Aydın : 
Abulslâh köyünden 

Eşi Hanife (*) 150,00 -6855 5.12.1956 425.25 
Kızı Müveddet (**) 150,00 6855 5.12.1956 425,25 

Harun: Gaybubeti tahakkuk eden 
Eşi Nafia Atay (*••) 150,00 6857 5.12.1956 425,25 
Kızı Fatma (****) 150,00 6857 5.12.1956 425,25 

Hamza Hayati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Kızı Hatice Melek Öztürk 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hakkı Ungan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı Ayten 87,50 5814 18. 7.1951 259,87 
Kızı Zühtüye 87,50 5269 15.12.1948 259,87 

(*) Kaydı hayat şartiyle 
(**) Bekâr olduğu müddetçe. 
(***) Kaydı hayat şartiyle ve dul kaldığı müddetçe. 
(****) Bekâr olduğu müddetçe. 

Aylık sahiplerinin islimleri 

Hamdi Namık Gür : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kocaeli Milletvekili 

Eşi Şivekâr Gör 
Hamdi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı Nimet Kuran 
Hilmi Kalaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi A. Faika Kalaç 
Hacı Garip : 
T. B. M. Meclisi Birinci1 Dönem 
Malatya Milletvekili 

Eşi Besime Taner 
Hasan : Menemen hâdisesinde 
şehid edil en bekçi 

Eşi Fatma (*) 
Halil İbrahim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eşi Sabire Gürsoy 
Kızı Nazimiye Candar 

Hüseyin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kozan Milletvekili 

Eşi Sıdıka Çelik 
Kızı Güzide Koksal 

Hasan Hüsnü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Eşi Azize özdamar 

(*) Evlendiği zaman kesilme 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Hüseyin Onur: 28 Nisan 1960 da 
İstanbul Bayazit Meydanındaki 
nümayişte bacağını kaybeden (**) 1 
H. Suphi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 

Eşi A. Saide Tanrıöver 
Hulusi Kutluoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı F. Türkan Kutluoğlu 

Hamdi Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
G-enç Milletvekili 

Eşi Lütfiye Yılmaz 
Eşi Lâtife 
Kızı Suphiye Erdemli 

Hüseyin Avni Ulaş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eşi Ferhunde 
Hasan Hüsnü Saka : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Trabzon Milletvekili 

Eşi Emine Melâhat Saka 
Hilmi Çayırlıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ankara Milletvekili 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

500,00 371 7. 9.1961 2 025,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259.87 

43,75 5814 18. 7.1951 129,94 
43,75 129,94 
43,75 129,94 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

(**) Hayatta kaldığı müddetçe. 

Aylıik sahiplerinin isimleri 

Halil ibrahim özkaya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 
Halit Akmansu : Millî Mücade
lede fevkalâde hizmetleri görülen 

Kızı Nermin 
Hasan Taraşlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Denizli Milletvekili 

Kızı Hatice 
Hasan Fehmi: Mahkemei 
Temyiz ReisievveH 

T-Cşi Kâmuran(*) 
Haydar Arslan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îçel Milletvekili 

Eşi Mehlika 
Kızı Suzan 

Hamit Karaosmanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Biga Milletvekili 

Eşi Münevvere 
Halil : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili 

Kızı Naile 
Hasan Basri : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ka-
rasi Milletvekili 

Eşi Nazmiye Çantay 

(*) Eramil maaşı verilmemek 
üzen 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

350,00 

500,00 

175,00 

178,50 

87,50 
87,50 

175,00 

175,00 

175,00 

ve teeh 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Hasan Alemdağ : 

No. 

Millî Emniyette hizmetleri geçen 500,00 856 25. 4.1967 500,00 
Hamdi Efendi : 
Millî Mücadele kahramanlarından 
Manastırlı Telgrafçı 

Eşi Nesibe Martonaltı 250,00 330 17. 9.1963 250,00 

ibrahim Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mardin Milletvekilli 

Eşi : E nişe Turhan 87,50 5269 1. 9.1968 259,87 
Kızı : Neriman Turhan 87,50 5269 1. 9.1968 259,87 

İsmail Naim : 
T. 1*. M. Meclisi birinci düncım 
Er/u ram Milletvakili 

Eşi : Esma Naime Sanıvar 87,50 5269 1. 1.1949 259,87 
Kızı : Fahriye Mutlu 87,50 5269 3.1.1949 259,87 

İsmail Suphi Soysallıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Eşi E. Mümine 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı E. Gönül 87,50 5269 15.12.1948 259,87 

ismail Safa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mersin Milletvekili 

Eşi Kâzime özler 87,50 5814 18. 7.1951 259,87 
îlyas Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Eşi Melâhat Muş 175,00 5814 18. 7.1951 49:6,12 

Aylık sahiplerinin isimleri 

İbrahim Hakkı : 
T. B. M. Meclisti Birinci Dönem 
Ergani Milletvekili 

Eşi Nahide Akgün 
Kızı Mühübe Akgün 
Kızı Nesligür 

I. Remzi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Eşi Sıdıka Berktin 
Kızı F. Seniha Başer 

İbrahim Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kar asi Milletvekili 

Eşi Fitnat Yörük 
Kızı H. Nafia Sarıbeyler 
Kızı Zarife Yağcılarlıoğlu 

ibrahim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donam 
İsparta Milletvekili 

Kızı Eukiye Muazzez Aydemir 

İsmail Şekeroğlu 
Millî Mücadelede fevkalâde hizme 
ve yararlığı dokunan 

Eşi Şefika 

İbrahim Ruşen : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili 

Kızı Saadet Mısırlıoğlu 
Kızı Safiye Murathan 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

İbrahim Kalça : 
İstiklâl Savaşma katılarak emsalle
rinden üstün hizmetler ifa eden 
Ömeroğlu 500,00 682 16. 7.1965 500,00 

İskender Kırmacı : 
Kurtuluş Savaşma iştirak ederek 
emsallerine nazaran üstün başarı 
gösteren Sv. Yzb. 500,00 754 9. 3.1966 500,00 

İhsan Hâmit Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti Üyesi 350,00 5269 15.12.1948 1 445,00 
tsmail 'Borazan : 
Birinci Cihan, Çanakkale ve İs
tiklâl savaşlarına katılarak emsal
lerine nazaran üstün hizmetler 
gören 500,00 858 25. 4.1967 500,00 

İsa Güneş : 
Eleşkirt Mollasüleyman köyünden 

Eşi Gülçiçek Güneş 
Kızı Göğerçin Güneş 
Kızı Hatice 
Oğlu Mahmut 

Kâzım Özalp : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Eşi Müveddet 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

200,00 ) 200,00 
50,00 ) ' 50,00 
50,00 870 22. 5.1967) 50,00 
50,00 ) 50,00 

Aylık 
tuta 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K 

Kadri Oktay : 
T. B. M. Meclisti Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Eşi Fahriye Oktay 87,5 
Kızı Bahriye Soydan 87,5 

Kemâl: Boğazlıyan Kaymakamı 
Esi Hatice Tezcan 500,0 
Kızı Müzehher Sal 500,0 
Kızı Müşerref Güren 65,2 
Oğlu Adnan Ergüder 65,2 

Kemal Kalıpçıoğlu 
İstiklâl Savaşma katılarak emsalle
rinden üstün başarı gösteren (*) 500,0 

Lütfullah Yetkin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı Makbule 175,0 

Mehmet Edip Dinç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batum Milletvekili 

Kızı Leman 43,7 
Kızı Güner 43,7 

M. Esat: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi A. Feherda Bozkurt 87,5 
Kızı Ay Bozkurt 87,5 

(*) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kirş enir Milletvekili 

Eşi Sariha Teslime Kurutluoğlu 
Mehmet AM Arda : 

Eşi Belkıs 
Mahmut: 24 ncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam 

Eşi Şaziye 
Mustafa Dr. Maraşlı : 

Eşi Naime Köker 
Mehmet Ali Ulusal : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem îçel 
Milletvekili 

Kızı Sakine Tüzmen 

Mehmet Hamdi îzıgi : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Eşi Mümine îzgi 
Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Kızı Ay t ekin 
Kızı Emine Türkân 

M. Ali Cevdet : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi Z. Melâhat Barlas 

Mustafa Fevzi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı Vecihe Bilgili 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

65,25 481 13. 4.1340 193,79 

231,00 481 13. 4.1340 623,70 

76,12 481 13. 4.1340 226,07 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 5269 15.12.1948 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 406,12 

AyMc sahiplerinin isâmleri 

Mustafa Ratıp Soylu : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi İnayet 
Kızı Vuslat Süel 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisarısahip Milletvekili 

Eşi Servet Koç 

Mehmet Ragıp Topala : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı K. Veliye Topala 
Kızı E. Behire Topala 
Kızı A. Samime Gün 

M. Vehbi : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Kızı Düriye Alfcoç 

M. Sadık Sevtekin: 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Kızı Seniha Leman 
Kızı Semiha 

M. Baha Pars : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi Vedia Par® 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

29,15 5269 15.12.1948 86,58 
29,17 86,63 
29,17 86,63 
29,17 86,63 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

120,00 6390 11. 3.1954 340,20 

Aylık sahiplerinin isimleri 

M. Sabri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sürt Milletvekili 

Eşi Şefika Baysan 
Kızı Sıdıka öcal 
Oğlu Yaşar Baysan 
Oğlu Bahtiyar Baysan 

Mustafa Hilmi Soydan : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi Zarife 
Mehmet Karaerkek : 
Mehmetoğlu 
Mehmet Emin özserdar : 
T. B. M. Mecliaıi Birinci Dönem 
Ergani Milletvekili 

Kızı Naciye Özserdar 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Mehmet Necip Güven: 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Mardin Milletvekili 

Kızı Makbule Mutlu 58,34 5269 15.12.1948 173,27 
Kızı Mevlûde Atay 58,33 5269 15.12.1948 173,25 
Kızı Mükrime Beşkardeş 58,33 5269 15.12.1948 173,25 

Mehmet Sırrı : 
T. B. M. Meclisti Birinoi Dönem 
Siverek Milletvekili 

Kızı Leman Tayanc 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Mithat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mardin Milletvekili 

Eşi Mediha Önen 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Eşi Hatice Özgür 87,50 5269 15.12.1948 259,87 

Mithat Paşa : 
Kızı Mesrure Afcçıt 70,67 481 13. 4.1340 209,88 

Aylık 
tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K 

Mustafa Lütfi Azer : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Siverek Milletvekili 

Eşi Naime Azer 175,00 
M. Emin Lekili : 
T. B. M. Meclisti Bininci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi Pirdevs 43,75 
Kızı Seniha Tülmelâike özkuthı 43,75 
Kızı Bediyetüzzehra özyiğit 43,75 

M. Feyyaz Üst : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı N. Mualla Üst 87,50 
Mehmet Tevfik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi Rabia Kütükbaşı 87,50 
Kızı Makbule Şehsuvar 87,50 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
G-ümüşane Milletvekili 

Eşi Arife Üçüncü 175,00 
Mustafa Sırn Atay : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem 
Karahisarısarki Milletvekili 

Kıza Ulviye Yurdakul 175,00 

Mehmet Tahir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Eşi Hamide Kucur 
Kızı Tuna Kucur 
Kızı özten Kucur 
Kızı Halime Gülten 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 



Aylık sahiplerinin islimleri 

Mehmet Atıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bay azıt Milletvekili 

Eşi Hafize Bayazıt 
M. Riza Silsüpür : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi Şemsi Silsüpür 
M. Va,sfi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisariışarki Milletvekili 

Kızı Ayşe Erdoğan 
Mehmet Rifat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı Nurimıisa Arkun 
Mustafa Hulusi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisarısahip Milletvekili 

Eşi Hindiye Çalgüneri 
Mustafa Derman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gümüşane Milletvekili 

Kızı F. Nedime 
Kızı F . Niıgar 

Mustafa Uğurlu : 
Balkan, Birinci Dünya ve Millî 
Mücadeleye katılan 
M. Salih Yeşiloğlu : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eşi Fethiye 
Eşi Fatma 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

58,33 5269 15,12.1948 173,25 
58,33 173,25 

500,00 96 6.10.1960 675,00 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 5269 15.12.1948 259,87 

Aylık sahiplerinin isimleri 

M. Salih Baykuş: Balkan Har
binde, Birinci Cihan Savaşında 
fevkalâde hizmetleri sebkeden 
Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Eşi Hatice 
Mustafa Zeki Saltık : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 
Mesut Benli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Eşi Meziyet 
M. Fuat Tanrısever 
İstiklâl HıırİJİiK'hî yararlığı »•örüle 
Mehmet : 
Kore Türk Silâhlı Birliği Alıcısı 

Eşi Satı Akman 
Annesi Döndü 

Mehmet Necati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Milletvekili 

Kızı Mesture 
Mehmet Şerif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kıızı Mükenrem Avkan 
Kızı SaMlha Bııçakçıoğlu 

M. Va&fi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı Hikmet Meriç 
Kızı Nefise Süsoy 



-cıyııfe sahiplerinin isimleri 

Melhmet Hulusi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi Ayşe Erdemir 
Mehmet Ali Ulvi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı Azize Piraye özaykaç 
Mehmet Şahin : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ga- " 
ziantep Milletvekili 

Kızı Halise Özdöver 
M. Fazıl Paşa : 
Şehit Dağıstanlı 

Kızı Hadduç 
M. Rifat özaydın : 
istiklâl Savaşma iştirak eden 
M. ihsan Pere : 
Kurtuluş Savaşında üstün hizmet
leri görülen 
Mustafa Konur : 
Kurtuluş Savaşında üstün hizmet
ler ifa eden 
Mehmet Altay : 
Manyas ilçesinden 
Mehmet Kıran : 
Van ili Tımar bucağı Gedikbulak 
köyünden 

Eşi Güzel Kıran 
Murat Mehmedoğlu : 
Birinci Cihan Harbinde emsalle
rine nazaran büyük başarı gösteren 

Eşi Arife Kozak 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

500,00 247 11. 6.1963 500,00 

500,00 523 29.12.1964 500,00 

500,00 686 16. 7.1965 500,00 

500,00 677 16. 7.1965 500,00 

500,00 870 22. 5.1967 500,00 

200,00 870 22. 5.1967 200,00 

350,00 674 16. 7.1965 350,00 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tu tan 
L. K. 

Mehmet Kaya : 
İğdır ilçesi Başkurt Ömer kö
yünden 

M. Nadir Ersoy : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Kızı A tike Naciye 
Kızı Nadire Çakmakçı 

500,00 

87,50 
87,50 

Neşet özercan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi Fatma Ümran 175,00 

Necati Kumla : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Kızı Şükriye Kumla 87,50 
Kızı Vasfiye Kumla 87,50 

Nuri Bayan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sürt Milletvekili 

Eşi Şefika 87,50 

Necmettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Kızı Sabriye Şendor 
Kızı Suphiye Özcan 

Nuri: Vatani hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden 

Kızı Fethiye Yeniay 
Kızı Munise Yeniay 

58,33 
58,33 

270,00 
270,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Nafiz Talıir : Şehit Dr. 
Hemşiresi Sabiha 

Numar Ustalar : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Donem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Cemile 
Nuri Ateş oğlu: Millî Mücadelede 
büyük hizmetiıeri bulunan (*) 
Naci Korali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Enise Korali 
Niyazi Resnelioğlu : 

Eşi Peride 
Nuri Bulman: istiklâl Savaşında 
yararlık gösteren (*) 
Nazım Kafaoğlu : . 
İsmailoğlu 

Osman Kadri Bingöl : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Muş 
Milletvekili 

Eşi Makbule 
Kızı Fahriye 

Ömer Lütfi Argeşo : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Karalhisarısahip Milletvekili 

Eşi Fatma Saide 
Osman : 
Borçka Camili bucağı Düzenli 
köyünden 

Annesi Hatice Balcı 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

65,25 3291 24.12.1937 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

500,00 68 24. 8.1960 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

76,12 481 13. 4.1340 226,07 

500,00 372 7. 9.1961 675,00 

500,00 726(5 15. 5.1959 675,00 

87,50 5814 18. 7.1951 259.87 
87,50 5814 18. 7.1951 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

200,00 870 22. 5.1967 200,00 

(*) Hayatta bulunduğu müddetçe 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Rasim Celâlettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Cebelibereket Milletvekili 

Kızı Nilüfer Azize öztekin 
Kızı Fikret Azize öztekin 
Kızı Mihrinisa Öztekin 

Rüştü Boz kurt : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Kızı Şef ika Sahan 
Raif Dine: Sivas Kongresince seçi 
Temsil Heyeti Üyesi 

Eşi Fatma Behiye Dinç 
Kızı Nebile 

Reşit : 
Esbak Diyarbakır Valisi 

Eşi Fikret (*) 
Reşat : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekili 

Kızı Atiye Aybar 
Rasih Kaplan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Antalya Milletvekili 

Kızı Fatma Kaplan 
Rauf Benli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Rize Milletvekili 

Eşi Binnaz Benli (**) 
Kızı Melâhat (**) 

(*) Teehhülüne kadar. 
(**) Eytam, ve eramil ayhk 

hül ettiği takdirde kesilmek üze 
edinceye kadar. 



Aylık sahiplerinin isimleri 

iza Kotan : 
. B. M. Meclisi' Birinci Döneım 
!uş Milletvekili 
Kızı Türkân 

.ıdvan Hüsrev Gerede : 

. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
rabzon Milletvekili 
Eşi F. Lamla Gerede 

•ağıp Soysal : 
. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Jütahya Milletvekili 
Eşi Safiye 

-efik Şevket înce : 
. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
jruhan Milletvekili 
Eşi Fatma Mihriye 

iza Vamık Uras : 
. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
inop Milletvekili 
Eşi Zehra 

.ağıp Yoğun : 

. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
azdantep Milletvekili 
Eşi Cevahir 
Kızı Fethiye 

efet Bele : 
.B.M. Meclisi Birinci Dönem îz-
ir Milletvekili 
Eşi Perihan Bele 
Kızı Z. Asuman Begüm 

.üstem Haııişoğlu : 
.B.M. Meclisi Birinci Dönem 01-
ı Milletvekili 
Kızı Vasfiye Özarslan 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,Vz 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 49612 

58,34 5814 18. 7.1951 173,27 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

87,50 259,87 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

175.00 5269 15.12.1948 496,12 

Aylık 
tutarı Da 

Aylak sahiplerinin isimleri L. K. N 

Rıza Hacıoğulları : 

N 

Eleşkirt ilçesi Mollasüleyman 
köyünde 

Eşi Oülzade Hacıoğulları 200,00 
Kızı Kebir 50,00 
Kızı Rabia 50,00 8 
Kızı Bedriye 50,00 
Oğlu Binali 50,00 

Rezzak Altun : 
Göle Oayırbaşı bucağı Yeleçli 
köyünden 

Eşi Esma 200,00 
Kızı Mülkinaz 50,00 8 
Kızı Fikrinaz 50,00 

Rüstem Aydın : 
Şavşat Veliköy bucağı Ilıca 
köyünden 

Eşi Sultan 200,00 
Kızı Naciye 50,00 

Sadettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Eşi Meliha Özsan 175,00 52 

Sabit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi Semiha Gözügeçgel 
Kızı Kumru 

Sökmen Gül tekin 28 Mayıs 1960 
gecesi bir kazaya kurban giden 

87,50 58 
87,50 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık aaMplerinin daimleri L. K. No. 

207 

Tarihi L. K. 

Babası Ali Gültekin (•) 350,00 

No. 

207 4. 1.1961 472,50 
Annesi Kadriye Gültekin (*) 350,00 472,50 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Siirt Milletvekili 

Kızı Şükriye Ekin 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Salih Hayali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Urfa Milletvekili 

Kızı Şefika 87,50 5269 15.12.1948 259.87 
Kızı Naime 87,50 259,87 

Server Ahisk'a Atabeyoğulları : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ardahan Milletvekili 

Eşi Saniye 175,00 5269 35.12.1948 496,12 
Simi Arkan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
içel Milletvekili 

Eşi Fatma Talia 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Hayriye Arkan 87,50 5269 15.12.1948 259,87 

Süleyman Kulaksız : 
Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl 
savaşlarına iştirak ederek emsalleri
ne göre üstün hizmetler ifa eden 500,00 389 1. 2.1964 500,00 

Sadık Ünver : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ay
dın Milletvekili 

Eşi Sıdıka Ünver 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Nazire Ünver 87,50 259,87 

(*} Hayatta bulundukları müddetçe. 

Aylık sahiplerinin iaıiımler 

Süleyman Sudi : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem 
yazıt Milletvekili 

Eşi Lütfiye Acarbay 

Salim Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üs 
hizmetleri geçen 
Hasanoğlu 

Sezai Sanver : 
İstiklâl Savaşına katılarak em 
lerine nazaran üstün başarı 
teren 
Alioğlu 

Selâhattin Köseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Mersin Milletvekili 

Eşi F . Nebile 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Saruhan Milletvekili 

Eşi 'H. Mediha Yiğit 
Saip Ucok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Çankırı Milletvekili 

Kızı Atiye Sön m ezer 
Süleyman Sırrı: Nafia Vekili 

Eşi Ehlinıan (*) 

(*) Eytam ve eramü ayl 



Aylık sahiplerinin isimleri 

.lkn: Şehit Yüzbaşı 
Eşi Hükmet Yörük 
lat : 

B. M. Meclisi Birinci Dönem 
&tamonu Milletvekili 
Eşi N. Mefaret Soyer 
rvet Akdağ : 
B. M. Meclisi Birinci Dönem 
rsa Milletvekilli 
Eşi Emine Akdağ 

rvet Kaytancı : 
iş Mutasarrıfı 
Eşi Saniye Servet 

İman Pak: Millî Mücadelede 
-rarlık gösteren 

ier Tekçe : 
lir ilçesi Evci köyünden 

ih Sıtkı Fıstıkeri : 
iklâl Savaşında üstün hizmet-
gören 

/h A Fevzi : 
B. M. Meclisi Birinci Dönem 

zincan Milletvekili 
Iızı Pehime Fırat 

Dan Vehbi : 
B. M. Meclisi Birinci Dönem 

lis Milletvekili 
3şi Behiye Öztekin 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

76,12 481 13. 4.1340 226,07 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

76,12 481 13. 4.1340 226.07 

500,00 337 21. 7.1961 675,00 

500,00 870 22. 5.1967 500,00 

400,00 857 1. 5.1967 400,00 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Şükrü Çelikalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Eşi Emine 
Kızı Duriye Özbaşaran 

Şevket Peker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi Emine Peker 
Şevket Bayazıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bayazıt Milletvekili 

Eşi Saadet 

Şevket Kurt : 
27 Mayısta bacağını kaybeden 

Şevket Candaner : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı Nezihe Tanyolaç 

Turan Emefesiz: Şehit 
Annesi Zeynep 

Tevfik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 
Kızı Pakize Demıiroğlu 

Tevfik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Aylık 
tutarı Da 
L. K. N 

87,50 58 
87,50 581 

175,00 52 

87,50 58 

500,00 

175,00 52 

350,00 

175,00 52 

350,00 52 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Tahir: Akdağmedeni Kaymakaıım 
Kızı Mihrünnisa 
Kızı Nilüfer 
Kızı Tahire Ercin 

Tevl'ik : Bucak Müdürü 
Eşi Hafize Tevfik 

Talât : Sadri Esbak 
Eşi Hayriye Bafralı 

Tahir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmit Milletvekili 

Eşi Gamide Barlas 
Vehbi Bol ak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Milletvekili 

Eşi Saffet 
Veli Saltıkgil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı İnci 
Veysel Rıza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gümüşane Milletvekili 

Kızı Refika Başar 
Kızı Saadet Kantek 

Veli Bozıkaya : 
Birinci Dünya ve istiklâl savaşla
rında üstün başarı gösteren (*) 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

Dayan 
No. 

25 

dığı kanun 
Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

65,25 

Dayan 
No. 

25 23. 9.1336 193,79 
65,25 
65,25 

193,79 
193,79 

65,25 481 13. 4.1340 193,79 

152,24 481 13. 4.1340 431,59 

175,00 5269 15.12.1948 496, \ 2 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

87,50 5814 18. 7.1951 

87,50 ö269 
87,50 

15.12.1948 

500,00 689 16. 7.1965 

259,87 

259.87 
259,87 

500,00 

(*) Hayat kaydiyle 

Aylık sahiplerinin islimle 

Veysel Şatıroğlu : 
Aşık Veysel adiyle tanınan 
Yasin Akdağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö 
Oltu Milletvekili 
Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö 
Denizli Milletvekili 

Eşi Nesime Başkaya 
Kızı Müzeyyen Kızılışık 
Kızı Zehra Başkaya 

Yusuf Kemal Tengirşenk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö 
Kastamonu Milletvekili 
Yahya Kaptan : Kuvayı Milli 
Kumandanı 

Kızı Fikriye Kaptan 
Kızı Muzaffer 

Yusuf Bahri Tathoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Yozgat Milletvekili 

Kızı Fatma Sürey 
Yunus Nadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
izmir Milletvekili 

Eşi Nazime Abalıoğlu 
Yuısuf Ziya özer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Çankırı Milletvekili 

Kızı Munise 
Yasin Kutluğ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
Gaziantep Milletvekili 



- Ç/21. -

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Yusuf Ziya Eraydm : j 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem i 
İçel Milletvekili 

Eşi Mediha 87,50 5814 18. 7.1951 259,87 \ 

Yakup Sami: 24 ncü Fırka Erkânı 
Harbi Yüzbaşı 

Eşi Şahende Yılmaz 130,50 481 13. 4.1340 369,97 \ 

Yakup örgü : i 
Van ili Tımar bucağı Gedikbulak 
köyünden , 400,00 870 22. 5.1967 400,00 ; 

Yusuf Ertuğrul : i 
Borçka ilçesi Yeniyol mahallesinden j 

Oğlu Halit Ertuğrul 50,00 870 22. 5.1967 50,00 

Yusuf Çelik : \ 
Hopa ilçesi Başoba köyünden \ 

Eşi Katıma Makbule Çelik 200,00 870 22. 5.1967 200,00 l 

Zeynelabidin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzdstan Milletvekili 

Kızı Nazlı Sevda Atak 175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

Zehra Işık : Bulgaristan 
muhacirlerinden 175,00 6257 20. 1.1954 496,12 

Aylık 
tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. 

Ziyaettin Basara : 
T. B. M. Meclâsi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi Sıdıka 87,50 
Kızı FatımatüzeJhra 87,50 

Zekai Apaydın: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Kızı Fatma Türkân 175,00 
Zehra Karlıova : 

Yunus Karlıova eşi (*) 150,00 
Ziya Gök alp : 

Kızı Hürriyet (**) 178,50 

Lûtfi Tiğrel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Kızı N. Seniye Pirinçcdoğlu 175,00 
Ziya Ünüvar : 
Birinci Dünya ve Kurtuluş savaş
larına katılarak emsallerine naza
ran büyük başarı gösteren 500,00 

(*) Hayatta bulunduğu ve dul kaldığı m 
(**) Teehhülüne kadar. 





- Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 6 

(Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler) 



Kanun 
No. 

1050^ Muhasebei Umu/miye Kanununum 50 ve 52 nci maddelerinde 
5209 (̂  gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mensim - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydar

paşa Limanı ve Zürilh'te Şark Demiryolları Bankası arasında 
münakit 4 kıt'a ihtilâfname ve merbutatmın tasdiklerine ait 
Kamun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampana 
Eksportu Eukorporeytet Şirketi arasımda alkdedilen Mukave
lenamenin tasdikine dair Kanun 

2173 Harb 'gemilerinin tamiri için Gölcük'te tamir limanı ve tersa
ne yaptırılmıası hakkında Kanun 

2183) Tababet ve şuıabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 
2876^ sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizıınetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıkha Müessesesinde kuıHannlacak yabanr 

ıcı uzmanlara ait Kanun 
2832 Millî fSavunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküller

de kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs usta
larla yapılacak mukaveleler hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuıabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve 
işletme muamelâtına dair 2784 numaralı Kanunum 6 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

3132] 
41001 
4649| • 
5259 I Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taah-
0089 [• hüdat kirasına mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve bu>-
6200 I na ek kanunlar 
6425 | 
66561 
703OJ 

/ 2 -

Kanun 
No. 

3142 Anadolu Demiryolları v 
10 . 12 . 1928 tarihli m 
tadiline dair 2 kıt'a muk 

3202] 
3813 | 
4643 I Diyarbakır İstasyonumda 
5075 f pıiacak demiryolları hak 
6845 | 
7009J 

3395^ Millî Savunma ihtiyaçlar 
3587 ( hüde .girişilmesi hakkınd 

3892^ Ceza evleri inşası için is 
273^ dair Kanun 

4935 Devlet öğretim kuıruml ar 
öğretmen, mütehassıs ve 
veleler akdi hakkında K 

4643] 
54131 Demiryolları, ve liman'lar 
6210 [- taahhütlere girişilmesi h 
66021 
7258J 

4S79 Ankara Tıp ve Fen fa 
geçici yükle minele re giriş 

4940 Devlet kitaplara döner s 
maddesinin değiştirilımes 

5011] 
5855 I Türkiye Büyük Millet 
7074 f tesislerimin yapıım yetki 
7416J hakkında Kanun ve ek 



— G/3 

Kamın 
No. 

5032^ İstanbul Adalet binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yük-
6148 ( İtenmıelere girişilmesi hakkında Kanun 
5076] 
53671 Devleıt Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
5843}- yıllara .geçici yüklenmıeılere girişilmesi ve bu meydanların 
6213 Bayındırlık Balkamhğına devri hakkında Kanun 
7415J 
5368 Verem, savaşı hakkında Kanun 
'5392 Basım - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunumun 29 ncu 

maddesi hakkında Kanun 
5414 İskele ve nifak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415) Kozlu - Ereğli 'hattı ile Armutçuk şube hattının inşası için gele-
6601 ( cök yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5511) Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yap-
5948^ tırılacak meskenler hakkında Kanun ve ek Kanun 
4677^ Atatürk Anıt - Kabir inşaatına dair Kanun ve ek Kanun 
5581J 
5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar aıçulması ve mevcutların büyütülmesi 

hak kındaki Kanuna ek Kanun 
5575] 
6192 | 
6237 J- Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
65961 
7042J 
5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalının ası hakkında 

Kanun 
G128] Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo Istas-
6588 \- yonunun tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhüt-

J lere girişilmesi hakkında Kanun 

Kanun 
No. 

6147 İstan/bul ve izmir'de birer cez 
yıllara geçici taahhütlere gir 

6165] 
70271 istanbul Opera binası inşaat 
7306 f idaresi hakkında Kanun 
3/50] 

6181 iltisak ve kavşak hatları inş 
6959] Doğu vilâyetlerimizde kurula 
6373 [• atı için gelecek yıllara sâri t 

J Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâ 

ğiştirilmesi hakkımda Kanun 
6438 İstanbul Kapalıearşısmm tam 

6589] Türkiye Büyük Millet Meclis 
7007 j» ve tezyin işleri için gelecek s 

J hakkımda Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi 

site kurulması hakkında Kanu 
6595 Ege Üniversitesi adiyle izmir 

kında Kanun 
646 Ege Üniversitesi adiyle bir üni 

sayılı Kanunun geçici 4 ncü m 
Kanun 

6602 Demiryolları ve limanlar inş 
taahhütlere girişilmesi hakkın 

6683) Gerze yangınından, Lülebur 
7048 ( zarar görenlere yapılacak yar 
6805] Ankara'daki istatistik Genel 
352 i- için ıge'leicek yıllara geçici t 

J Kanun 



- G / 4 -
Kanun 

No. 

6748 Aydım, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
ve Demi zili vilâyetlerinde 1955 - 195(5 yıllarında tabiî âfetlerden 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun 

7010 Muğla^ Denizli, Bolu;, Aydım, ve Sakarya vilâyetleri dâıhilinde 
vukua gelen yer saremtısımdaın zarar görenlere yapılacak yar
dımı hakkımda Kamım 

527 Gelecek yıllara geçici yüklemımıeılere dair Kamum 

7026 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasail Bilıgilıer fakültelerinin 
ıbiııa ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taah
hüde ıgiriışilımesi hakkında Kanun 

186) Suîbay, askerî memur ve astsubaylarım lojman ihtiyacı için 
338 ( gelecek yıllara 'geçici yüklemmelere giriş ilımesi hakkımda Karnım 

ilköğretim ve eğitim Ka 

(lüThanc Askerî Tıp A 
Kanun 
Ankara Şap Enstitüsü 
yıllara sâri taahhütlere g 
Millî Eğitim Bakanlığınc 
teknik okulla, ilâveten Zo 
ması hakkında Kanun 
Millî Eğitim Bakanlığıma 
nası için gelecek yıllara 
kında Kanun 



F - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 6 

(Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci maddesine konmuş olan ihtiyat ödeneğinin 
aktarılabileceği tertipler) 

Mahkeme harçları ve giderleri 

Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 

Gerçıan yıllar' feotrçian 





M - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 8 

(Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler) 
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N - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 9 

(2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1970 yılı içinde kullanılac 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu) 
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Memuriyetin nev'i 

(1969 yılı Bütçesiyle alman ve 1970 yılı Bütçesiyle teklif edilen kadrola 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Ücret M 

Müzakereci 150 360 
» 450 300 

Yönetim M e m u r u 2 1 250 
» » 3 1 100 
>y » 12 950 
» » 11 800 
» » 38 700 
» >y 45 600 
» » 80 500 
»* » 80 450 
» » 85 400 
» » 70 350 
» »' 70 300 

Doktor (Barem içi) 20 700 
:» » 25 600 
» » 71 500 

Hastabakıcı 29 450 

Hastabakıcı 
» 
» 

Aşçı 
» 
» 

Hizmetliler 
» 

» 
» 
» 

Teknisyen 
» 

Hademe 
» 

45 
30 
30 
23 
40 
85 
23 
17 
45 
45 
60 

150 
50 
50 

500 
800 
500 

Pansiyonlu Sanat Enstitüleri 
Müzakereci 4 

400 
350 
300 
900 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
600 
400 
350 
300 

300 

Müzake 
Yönetim 

» 
Doktor 
Hastab 
Aşçı 

» Ya 
Hizmet 
Hadem 

» 
Bekçi 

Müzake 
Yönetim 
Aşçı 

»' 
Hizmet 
I İadem 



H - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 11 

(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince verilecek yur 

yurtdışı yevmiyeleri ile tazminatları gösterir cetvel) 



I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 

(Madde : 33) 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

A) 

B) 

C) 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
Başbakan 
Bakanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Genelkurmay Başkanı 
Kuvvet Komutanları 

Memur ve hizmetliler 

Kadro aylık veya ücret tutarları 2 000 lira olanlar 
» » !» » » 1 750 » » 
» » !» » » 1 600 » » 
» » ı» » » 1 250 ;» » 
» » !» » ;» 1 100 » » 
» » 1» » 1» 950 » » 
:» » ]» » » 800 » ve daha 

aşağı olanlar 

Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan 

(Madde : 33, fıkra «b») 

Kadro aylık veya ücret tutarları 1 100 lira ve daha 
yukarı olanlar 

Kadro aylık veya ücret tutarları 950 lira ve daha 
aşağı olanlar 

94 
94 
63 
50 
63 
50 

38 
33 
28 
24 
21 
18 

15 

50 

45 

II - Yurt dışında yapılacak 

• (Madd 

Yabancı memleketlerde yapıl 

muvakkat vazife seyahat ve ikam 
ödenecek yevmiyeler için Bakanlar 
lara esas olacak katsayıların âzami 

Yukardaki 1 numaralı kısmın 
için yurt içi yevmiyelerinin (7,65) 

Kadro aylık veya ücret tutar 
yevmiyelerinin (10,21), 

Kadro aylık veya ücret tutar 
yevmiyelerinin (11,48), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (11,49), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (12,76), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (12,76), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (14,04), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (16,59), 

Kadro aylık veya ücret tutarl 
yevmiyelerinin (15,49), 

Kadro aylık veya ücret tutar 
lar için yurt içi yevmiyelerinin (14, 



— H/3 

III Yurt içinde yer değiştirme giderleri 
(Madde : 45) 

Kilometre veya de
niz mili başına ve

rilecek miktar 

Aile 
efradından 

Şahıslar her biri 
için için 

1 — Kadro aylık veya ücret tutarları 950 lira 
veya daha yukarı olanlar ' 25 kuruş 7 kuruş 

2 — Kadro aylık veya ücret tutarları 950 lira
dan aşağı olanlar 20 kuruş 7 kuruş 

IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci maddenin 1 v e 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen) teknik memur ve hizmetlilerine 

Kadro aylık 
veya ücret 
tutarları 

Lira 

Günlük 
tazminat 
miktarı 
Lira 

350 
400 
450 
500 

12 
12 
13 
14 

Kadro aylık G 
veya ücret taz 
tutarları m 
Lira L 

600 
700 
800 
950 

1 100 
1 250 
1 500 

(2) SAYILI CE 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve 

sivil teknik memur ve 

,350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
950 

1 100 
l 250 
1 500 



1 —-50 nei maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
ve Kadastro memur ve hizmetlileri ile 766 sayılı Kanu
nun 75 nei maddesinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer 
hizmetlileri : 
a) Tapulama hâkimleri 
b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 
e) Teknisyenler, kontrol memurları, fen âmir ve me

murlar, tasarruf azaları ve posta tapu memurları 
d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 

diğer memur ve daimî hizmetliler (Şoförler dâhil) 
e) .Geçici hizmetliler 

2 — 50 nei maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 

a) Kadro aylığı veya ücret tutarları 1 250 lira olanlar 
b) » » ,» » » 1 100 » » 
e) » » » » » 950 » » 
d) » » .» » » 800 » » 

— H/4 — 

(3) SAYILI CETVEL 

a) Kadro aylığı veya, ücret 
e) » » » » 
f) » » » » 
g) » » » » 
h) » » » » 

aşağ, olanlar 
50 nei maddenin 5 numaralı 
•a) Kadro aylık veya u cret t 
b) • ; » 

» » » 
e) ,» » » » 
d) » » » » 
e) :» » » » 
f) ;» » » » 
g) .» » » » 
*) .» » » » 
i) » 

aşağı 
» 

olanilar 
» » 
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I). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6 Şube Müdürü 1 
13 Nezarethane Marnınım 1 
14 . S. 5. Muamelât Memuru 24 
11 Eczacı 1 
13 Kabile 1 
11 Lâboratuvar Memuru 1 

9 Raşkıomıser 3 
10 Komiser 9 
11 Polis Memuru 1 300 
12 » » 1 200 
13 » » 575 

MALİYE BAKANLIĞI 

Hesap Uıamanıiarı KuımDa 
Başkanlığı 

9 
10 

I mci Sınıf Hesap Uzmjanı 20 
VI mci Sınıf Hesap Uzmanı 15 
V neti Sınıf Hesap Uzmanı 25 
Hesap Uzman Yıanadımcısı 75 

Baş Hufeulk MüşavMiiği vie Mu-
haikeımıat Gremıeıl Müdürlüğü 

Hazine Avukatı 10 

Bütçe 'v© Malî Kanıta)] tene!1 

Müdürlüğü 

950 
350 
300 
450 
350 
450 
600 
500 
450 
400 
350 

10 
11 

I nci Mümeyyiz 
I I ııci Mümeyyiz 

100 
700 
600 
500 

700 

500 
450 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 
10 
11 
12 

Merkez Daireleri Muibalsıeffoe 
Müdürlükleri 

Muhasebe Müdür Yardımcısı 2 
Servis Şefi 2 

» » 1 
I neti Mümeyyiz 3 
I I noi Mümeyyiz 5 
Memur 5 

Hazatme Geme! Müdürlüğü Vte MÖT. 

Genel! :$elkr$terlğij 
'Ekonomi Uzmanı (Lisan bilir) 
İstatistik Uzmanı (Lisan bilir) 
Mütercim Selkreter 
Iftclkreıter (Lisan bilir) 
Millî Reasürrans Murakıbı 

Banfkıafllar YeanMi Murialkıpillar 
Kurulu Başlkamllığı 

•Başmuralkıp • 

Gelirler Genıel Müdürlüğü 

Muvazzaf İtiraz Kom. B:aşjkanı 
» » » Üyesi 

Vergi Dairesi Müdürü 
Taifedir Komisyonu Başkanı 
» » » 

Veznedar 
» 

950 
700 
600 
500 
450 
400 

1 750 
1 750 
1 750 
1 500 
1 500 

1 250 

5 1 100 
10 950 
34 950 

2 950 
1 800 
5 800 

10 700 

D. Memuriy 

9 Veznedar 
10 » 
12 Tahsildar 
13 » 
14 » 

Darphane v 
M 

9 Darphane Me 
10 Memur 
3 Teknik Müdü 
4 Kimyager (İh 
3 Başhakkâk (İ 
4 Çdnkoğraf (İh 
4 Teknik Şef 
5 Hakkak (İhti 
5 Atelye Şefi ( 
5 Ustabaşı (İht 
6 » 
3 Sekreter (Lis 

Vergiler T 
B 

,8 Servis Şefi 
9 Memur 

10 » 
12 » 

özlük iş 
12 Memur 
13 » 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

800 
700 
600 
500 

5 Profesör 2 1 100 
5 Doçent 4 1 100 
6 » 4 950 
7 » 4 800 

to) öğretim Yardımcısı 
7 Asistanı 5 
8 » 5 
9 » 5 

10 » '5 

Özlük işleri Genel Müdürlüğü 

1. Orltla öğretim ıGenel Müdür
lüğüne bağlı okullar cmeisilekî ve 
telknıilk öğretim (oikulları gezici 
köy kursları illköğretmen okulları 

ve timıalm - natip okulları 

2. Millî Eğittim Bakanlığı okul 
ve Ikurnrnları doktor kadroları 

Genel Müdürlüğü 

4 Dokıtor 5 1 250 
5 » 

3. Eski Eserler ve Müzeler* 
Genel Müdürlüğü 

3 1 100 

8 Kimyager (1 noi Sınıf Uzıman) 

Atatürk Üniversitesi 
ç) Ek Görev Kadroları 

15 700 

Dekan 4 170 
Böfliiını Başkanı 6 170 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

îlkokııl idarecileri 
Müdür 5 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

G 'Müfettiş 
7 » 
8 » 

] 2 Memur 
13 Kâtip 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

10 Şef 
13 Kâtip 

Demiirvoliar ve Limıanlar İnşajato 
Reisliği 

Demiryollar inşaat Fen Heyeti 
6 Yüksek Mühendis 
7 Yük. Müh. veya Yük. Mimar 
8 » » » » » 
9 » » » » » 
6 » Mühendis 

Etüt ve İstikşaf Fen Heyeti 
9 Baş Fen Memuru 1 

Malzeme Fen Heyetti 
'6 Yüksek Mühendis 1 

100 

1 950 
2 800 
2 700 
1 400 
1 350 

2 500 
1 350 

950 
800 
700 
600 
950 

600 

950 

D. Memuriyetin 

Limanlar İnşa 

8 Müh. veya Baş 
«6 Yüksek Mühend 
7 Yük. Müh. veya 
9 Desinatör 

11 Mamur 

8 Mür. (Yük. Müh 
9 İstimlâk Müfetti 

10 İsıtıimilâk Fen M 
9 Fen Memuru 

10 Ressam (İht. Mv 
10 Ressam 
11 » 

Mualmelıât ve İst 

11 -Memnu* 

Tietkik M 

8 Müdür Muavini 
11 Mıemur 
12 » 
13 İsıtimtlâk Memur 
10 Kâtip 
9 Memur 

13 Sipariş Memuru 

13 Aymıiya't ve Hes 
7 ıKısTim Müh. (Y. 
7 Müheındis (Y. M 
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D. 

10 

11 

32 
9 

12 

Memuriyettim guev'i Aded Aylık 

10 

11 
12 
6 
7 
6 
5 

6 

Müh. Mi. veya Baş Fen Me. 
veya Ressam 14 
Müh. Mi. veya Baş Fen Me. 
veya Ressam 11 
Fen Memuru veya Desdiniatıör 11 
Mühendis 2 
Fen Memuru 4 
Yük. Müh. Y. Md. Müh. Mi. 
F. Me. veya Ressam 18 
Yük. Müh. Y. Mi Müh. Mi. 
F. Me. veya Reısısıaım 27 
Yük. Müh. Y. Mi. Müh. Mi. 
F . Me. veya Ressam 16 
Müh. Mi. F . Me. veya Ressam 18 

» » » » » 15 
Y. Müh. veya Y. Mimar 1 
Bayındırlık Müdürü 3 
Yapılar Y. Müh. veya Y. Mimar 1 
Bayındırlık Md. (Y. Müh. 
Y. Mi. Müh. veya Mimar) 4 
Bayındırlık Md. (Y. Müh. 
Y. Mi. Müh. Mi. veya Feın Me.) 14 
Bayındırlık Md. (Y. Müh. Y. 
Mi. Müh. Mi. veya Fen Me.) 20 

Deımlirıyolliaır ve Limıaaılliar InısalaJt 
Reisliği 

.Sulbe MüheindM (Y. Müh.) 
Kısım Mühendisi (Y. Müh.) 
Kısım Mühendisi 
Yük. Mühendis 

500 

450 
400 
600 
400 

700 

600 

500 
450 
400 
950 
800 
950 

1 100 

950 

800 

1 100 
950 
950 
700 
600 

D. 

10 

9 
9 
9 
11 
9 
10 
11 
11 
11 
10 
9 
10 
11 
13 
11 
10 
11 
11 
11 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

İstimlâk Baş Fen Mjemnıru 1 
Müh. veya Fen Memuru 2 
Kısım Müh. (Y. Müh. veya Müh.) 6 
Kısım Şefi 1 
İstimlâk Kısım Şefi 2 
İstimlâk Fen Memuru (flit. Mv.) 2 
İstimlâk Fen Memuru 4 
İstimlâk Fen Memnum (İht. Mv.) 1 
Fen Mtemuru 15 
Ressam (İht. Mv.) 1 

» » 1 
Muhasebe Memuru 1 
Hesap Memuru 2 
Veznedar 1 
Başkâtip 1 
Kâtip 1 

» 2 
> 2 

Memur 1 
'Tetkik Memuru 1 

» » 1 
Dosya » 1 
Ambar Kâtibi 2 

700 
500 
700 
700 
600 
600 
600 
450 
600 
500 
450 
450 
450 
500 
600 
500 
450 
350 
450 
500 
450 
450 
450 

TİCARET BAKANLIĞI 

TİCARET BAKANLIĞI 

MERKEZ 

Tetkik Kurulu Başkanüığı 
6 Ressam 1 950 
7 » 1 800 

D. Memuri 

iç Ticaret 
8 Raportör 

Dış Ticaret 
8 Raportör 
9 » 

Stıamdajrdi 
6 Raportör 
9 » 

Komjöufkıtür 
8 Raportör 

M e n b e 
8 Müdür 

Meılkeız D 
M 

9 Büro Şefi 
10 Mümeyyiz 
11 İnceleme Me 
12 Memur 

İLLER 

5 Başjkontroılör 
8 » Yard 
9 Başkanltrolör 

2 adedi kon 
10 Bıaşkomıtrolör 

6 adedi kont 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. 

800 

700 

400 
350 
300 

7 Yük. Müh. veya Müh. 

(Zirtaat, Or. Su, İnşaat Müh.) 1 
8 Yük. Müh. veya Müh. 

(Ziraat, Or. Su, İnşaat Müh.) 2 

Pamuk işleri Müdürlüğü 

İller Kumlusu 

12 İkinci Sınıf Kontrol Mıeımıuru 5 
13 Üçüncü Sınıf Kontrol Memnum 17 

14 Orafiık Memuru 1 

Topnaksıu Genel Müdürlüğü 

ÎI - Taşra Teşkilâtı 

(Bölge Müdürlükleri) 

5 Bölge Müdürü (Y. Z. Müh.) 4 1 100 
5 Baş Mühendis (Y. Z. Müh.) 6 1 100 
6 » » » 12 950 
7 Yük. Müh. veya Müh. 

(Z. Or. Su, İnşaat Müh.) 8 800 
8 Yük. Müh. veya Müh. 

(Z. Or. Su, İnşaat Müh.) 15 700 

9 Yük. Müh. veya Müh. 
(Z. Or. Su, İnşaat Müh.) 16 600 

10 Yük. Müh. veya Müh. 
(Z. Or. Su, İnşaat Müh.) 22 500 

8 Makina MütaMssısı 4 700 

Memuriyetin nev'i 

8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
! 5 

Ziraat Teknıisyeıni 
» » 
» » 
» » 

İdare Şefi 
Mıuaanelât Memfuru 

» » 
» » 
» » 

III - İşleltnıeler 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 

8 
10 
11 
12 
10 

İşletme Müdürü (Y. Z. Müh. 
» » » 
» Müh. (Y. Z. Müh.) 

Makina Mütahassısı 
» » 

Ziraat Teknisyeni 
» » 
» » 

Ayniyat Memuru 
Amlbar Meımuru 
Muamelât Memuru 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 

» » 
» » 

Veznedar 

Aded Aylık D. 

4 700 
4 600 
4 500 
4 450 
3 800 6 
1 700 
1 
1 
1 

600 
500 
450 

12 
13 

13 
2 1 250 
3 1 100 13 6 950 13 

2 800 
2 700 
1 600 13 
3 500 
6 450 
6 600 12 
6 500 
6 450 
G 700 
1 500 11 
2 450 
3 400 
6 500 

4 
212 11 

Memuriy 

ULAŞT 

M 

Btaş 
Müşavir 

özel Ka 
Mıeıımır 

» 

Teftiş Ku 
Meımur 

Huku 
'Meımıur 

Tarife ve 
B 

Meımıur 

Liman ve D 
B 

Memur 

Karayolları 
B 

Memnur 

SMl H 
B 

Uzanan (Mey 
Memnır 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

M e ı t a Tteşikailâ'tı 

6 2 ,nci Sınıf Müfettiş 2 950 

10 [Müfettiş Yardımcısı 1 500 
8 Şef 4 700 
9 Memur 3 600 

10 » 2 500 
11 » 3 450 
8 Merkezde Turizm ve Tanıtma 

Bürosu. Müdürü veya Basın Ata
şesi (İhltısas yeri) 2 700 

9 Merkezde Turiiam ve' Taratma 
Bürosu Müdürü veya Basım Ata
şesi (İhtisas yeri) 8 600 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ 

6 Mimar (İhtisas yeri) 1 950 
7 Fen Memuru 1 800 
8 » » 1 700 

D. 

— L/11 — 

Memuriyetin adı Aded Aylık 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Plânllaimıa w& fanıar Genel 
Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 500 
Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 250 

Mesken ıGanıel Müdürlüğü 

Yüksıelk Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 500 
Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 250 

Yapı Malzeme Genel 
Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 500 
Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 250 

D. Memuri 

Âfet işleri Ge 

Yüksek Müh 
Mimar veya 
mar (İhtisas 
Uamasn (Jeol 

» » 

i l e r M 

3 Bölge Müdü 
Mühendis, Y 
veya Mühend 

4 İmar Müdü 
Mühendis, Y 
veya Mühen 
(İhtisas yeri) 

5 İmar Şefi 
hetndds, Yüks 
ya Mühendis 
tisas yeri) 

4 Yükseik Müh 
Mimar veya 
mar (İhtisas 

3 Yüksıelk Müh 
Mimar veya 
mar (İhtisas 
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O - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 12 

Ordu ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığı mükellefiyeti Kanununa 'göre alınacak hayv 
asgari beden ölçüleri ve fiyat cetveli 

Or 
Yii kısökliği Göğüs çevresi 

BİTjmjertü OİTl'Sİ (Mt.) (Mt.) 

Süvari <b ineği Beygir 1.45 (En az) 1.65 (En az) 
Topçu, bineği. » 1.45 » 1.65 » 
Diğer binekler » 1.43 » 1.60 » 
Sah. Top. Koş. (Dip) » 1.54 » 1.70 » 
Dağ top koşumu Katır 1.45 - 1.50 1.65 - 1.70 
Nakliye koşumu Beygir 1 ,38 - 1.42 1.56 - 1.65 

» » Katır 1.35 - 1.40 1.55 - 1.60 
Makineli tüfek koşumu Beygir 1.35 - 1.40 1.53 - 1.58 

» » » Katır 1.35 - 1.40 1.55 - 1.60 
Mekkari Beygir 1.36 - 1.40 1.52 - 1.56 

» Katır 1.30 - 1.35 1.50 - 1.55 
Top koşumu manda Marnda 

» » öküz Öküz 
Araba koşumu » 
Deve 
Eşek 
Kurt. köpeği 



P - Cetveli 

Aracın cinsi 

BÜTÇE KANUNU : MADDE — 12 

(Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri) 

(1970 malî yılı) 

Fiyatı 
Lira 

1/4 t. 
1/4 t. 
3/4 t. 
1 t. 
2,5 t. 
2,5 

1 
5 
5 

2,5 

t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 

3/4 t. 
2,5 t. 
2,5 t. 

5 t. 
12 t. 

2,5 

4X4 OC3B tuzla jeep 
4X4 CC3A sivil jeep 
Dodge yülk 
Pikap askerî tip 
6X6 Reo 
Damperli kamyon 
T - 137 Dodge 
M - 62 kurtarıcı 
M. - 41 yük kamyonu 
M - 48 traktör 
M - 52 traktör 
Tamir aracı (Ord) 
Amibulânce (Dödge) 
M - 275 traktör 
M - 246 tralktör 
M - 54 yük kamyonu 
M - 26 traktör 

41 004 
39 392 
109 008 
38 656 
161 014 
209 936 
85 038 
636 696 
446 818 
198 524 
283 618 
204 722 
130 958 
177 530 
373 510 
288 560 
756 046 

Aracın cinsi 

13 t. M - 5 traktör 
18 t. M - 4 tralktör 

M - 32 Tanik kurtarıcı 
M - 74 Tanık kurtarıcı 
M - 24 Hafif tank 
M -47 Orta tank 
M - 7 D - 2 Zh. Obüs 

1/4 t. Römork 
3/4 t. Remork 
1,5 t. Römork 
2 t. Römork 
6 t. Reımork (M - 118) 
1,5 t. Su römorku 
45 t. Tank taşıyıcı 

M - 113 Zh. Pra. taşıyıcı 
Çeşitli itip otoibüs 



T - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 12 

(Kurumların satmalacaklan taşıtların ortalama satmalma bedellerini gösterir cetvel) 

Tagıtm. mm 

1 — Binek tenezzüh şasi 
2 —n Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
3 — Binek tenezzüh şasi küçük trafik için 
4 — Station - Wagon tenezzüh şase 
5 — Arazi binek (4 kişilik) 
6 — Arazi binek (6 kişilik) 
7 — Kaptıkaçtı (Şehir hizmetleri için) 
8 —. Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri için) 
9 — Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

10 — Piek - Up (Şehir içi) 
11 — Pick - Up (Şehir dışı) 
12 — Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
13 — Arazi Pick - Up (6 kişilik) 
14 — Panel (Şehir içi hizmetleri için) 
15 — Panel (Şehir dışı hizmetleri için) 
16 — Otobüs School Bus (36 kişilik) 
17 _ Otobüs (40 kişilik) 
18 —. Kamyon şasesi tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. (Otobüs 

imali için) 
19 — Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Kg. lık şasi kabin 

(Benzinli veya dizel) 
20 — Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. lık şasi kabin 
21 — Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. lık şasi kabin 
22 — Ambulans (Şehir içi hizmetleri için) 
23 — Ambulans (Şehir dışı hizmetleri için) 

Düferansdlyel 

4 X 2 80 
4 X 2 80 
4 X 2 50 
4 X 2 83 
4 X 4 40 
4 X 4 45 
4 X 2 50 
4 X 2 65 
4 X 4 100 
4 X 2 45 
4 X 2 48 
4 X 4 50 
4 X 4 55 
4 X 2 45 
4 X 2 55 
4 X 2 180 
4 X 2 220 

4 X 2 100 0 

4 X 2 70 0 
4 X 2 90 0 
6 X 2 veya 6 X 4 200 0 
4 X 2 55 0 
4 X 2 75 0 
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Taşıtın cinsi Diferansiyel 

24 — Arazi ambulans 4 X 4 
25 -— Kar tipi paletli ambulans 
26 — Cenaze arabası 4 X 2 
27 — Küçük motosiklet ( 60 - 100 cc.lik) 
28 — Küçük motosiklet (100 - 200 cc.lik) 
29 — Motosiklet (200 - 250 cc.lik) 
30 — Sepetsiz motosiklet (600 cc.lik) 
31 — Sepetli motosiklet (600 cc.lik) 
32 — Motosiklet (Triportör) üç tekerlekli 
33 — Bisiklet (Kadın için) 
34 — Bisiklet (Erkek için) 
35 —• Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı veya sonradan tesisat 4 X 4 

yapılabilir) (Özel hizmet için) 
36 — Kamyon - Kamyonet (Özel hizmet için) 4 X 4 



R - Cetveli 
[M'r'VÇK KANTNU : MADDE — 13 

(Gider bölümlerinden yapılacaik harcamalara ilişkin formül) 



— R/2 — 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli (Cari harcamalar), (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) 
transfer harcamaları) cetvellerinde yer alan tertiplerdeki ödenekler aşağıdaki esaslar dairesinde kullanılır. A 

harcamaları) ndan ve (Yatırım harcamaları) için de (Cari harcamalar) dan gider 

CUMHURİYET SENATOSU 

Üyeler geçici görev yolluğu : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca veyahut Karma Bütçe 
Komisyonu karariyle geçici bir görevi e gönderilecek üyelerin yol
lukları 11.350 nci maddeden ödenil-. Cumhuriyet Senatosunun ta
tilinde veya, ara vermelerinde bu salâhiyet Başkanlığa aittir. 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyelerin tedavileri ile ilgili bilûmum giderler başkanlık Divannu-a 
tesbit edilecek esaslara göre ll.;!70 nci maddeden ödenir. 

Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Başkanlık Divanı karariyle ücretleri 12.230 nen maddeden ödenir. 

Basımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Teknik işler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fasla çalışma 
ücreti : 

(D) ve (B) cetveli hiznıctlileriylc 365ö sayılı Kanunun 22 nci mad
desine müsteniden fazla çalıştırılacaklara, vorilecek fazla çalışma 
ücretleri Başkanlık Divanı kararma göre 12.411, 12.412 ve 12.414 
ncü maddelerden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 

12.91.1, 12.913, 12.921, 12.923 ncü maddelerde adı geçen toplantı
lar, münhasıran Assamble, konferans ve daimî komisyonlara aido-
lup, üyelerin katılmaları, birlik gruplarının başkanları tarafından 
katılma zaruretini ifade eden belgeler ibraz edilmek kaydiyle Baş
kanlıkça takdir olunur. 
Yollukları aidoldukları maddelerden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve 
Başkanlık konutu döşeme v 
maddeden öd eni r. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Oylama tesislerinde kullanıl 
ri de 13.140 nci maddeden e 

Savaş gereçleri ve savaş stoklar 
Bnmiyel, mensuplarına veri 
şarjör çantası, manevra ke 
üzere verilecek mermilerin be 
maddeden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımla 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç 
dişçi malzemesi ile doktorluk 
sonelden bâzılarına, gördükle 
lere karşı verilecek, süt ve y 
ödenir. 

Araştırma ve soruşturma giderle 
Araştırma ve soruşturma il 
maddeden ödenir. 

Kurs giderleri : 

Burs giderleri : 
Kurs öğretmenleriyle öğrenc 
bit edilecek miktarda ücret ve 
maddelerden ödenir. 



Basımevi giderleri : 
Basımevi için lüzumlu her cins kâğıt, baskı mürekkebi, matbaa 
metali ve kurşun, kalay, cilt (malzemeleriyle diğer her çeşit matbaa 
malzemeleri ve Basımevi personeline verilecek süt ve yoğurt gider
leri 16.110 ncu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 

Ziyafet, tören, ağırlama giderleriyle resmî işler için özel başvur
malara mektup ve telgrafla verilecek cevapların bedelleriyle Baş
kanlıkça tensibedilecek diğer ödemeler 16.710 ncu maddeden ödenir. 

Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 

Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ve Avrupa Parlömanter 
Assamblesi üyelerinden ortaklık Parlâmento Komisyonuna dâhil 
olanların yol, taşıt ve ulaştırma giderleriyle her çeşit ağırllama gi
derleri 16.720 ,nci maddeden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri : 

Konutun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe, 
kira ve her çeşit giderleri 16.740 ncı maddeden ödenir. 

TAŞIT ALIMLARI 

Aded Taşıtın cinsi 

1 Münibüs (kaptıkaçtı) Hizmet i 
4X2 

Hizmetlilerin doğum ve ölüm yardımı : 
Doğum ve ölüm yardımları İdare A 
maddeden ödenir. 

Personele verilecek tayın bedeli : 
Özel kanunlarına göre tayın bedeli a 
karşılığı olarak günde iki defa verilece 
lüzum görüldüğü takdirde istiyenler 
bu taymat erzak olarak verilebildiği 
lir. 35.613 ncü maddeden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal ve Ekonomi 
(Memur ve hizmetlilerin öğle yemekleri 

Bu ödenek malî yılbaşında Başkanlık 
huriyet Senatosu Personeli Sosyal ve 
ğına 35.710 ncu maddeden ödenir. 
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MİLLET MECLİSİ 

Üyeler geçici görev yolluğu : 
Genci Kururca, veya Başfkanlık Divanınca veyaihut Kanma Bütçe 
Komüisıyonu 'karariyle geçici (bir görevle gönderilecek üyelerin yol
luklar,! 1 1.350 nci ,ma)(Meidcn ödenir. Milli ot 'Meclisinin tatilinde 
veya a rave tun elerimle bu salahiyet 'Başkanlığa aittir. 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyelerin tedavileri ile ilgili bilûmum giderici' Başkanlık Divanınca 
tesbit edilecek esaslara, göre 11.370 nci maddeden ödenir. 

Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti : 

Başkanlık Divanı kara.tüyle ücretleri 12.231. 12.232 nci imaddol erden 
ödenir. 

Barımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Teknik işler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışıma ücreti ; 
3658 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla çalışma 
ücreti : 
Millî Saraylar personeline verilecek fazıla çalışma ücreti : 

(D) ve (E) cetveli İti zmetlil eriyle 3(i'5f> ısayılı Kanunun 22 nci 'mail
klesin e ımüsteiiıi'den fazla çalıştırılaca-klaıra verilecek fazla çalışma. 
ücretljeri Başkanlık Divanı Kararma göre 12.411, 12.412 ve 12.414: 

12.415 nci maddelerden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.923 ııoii /maddelerde aklı gecen toplantılar 
münhasıran asısam'ble, konferans ve daimî ko minyon! ara aMolup, 
üyelerin katılmalar! birlik gruplarının 'başkanları tarafından ka
tılma zaruretini ifade eklen belgele ri ilbraız edilımıek kaydiyle, Baş
kanlıkça takdir olunur. 
Yollukları aidolldüiklaırı maddederden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Başkanlık konutu döşeme ve demiribaş giderleri de 13.130 ucu mad
deden ödenir. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Oylama tesisle rinde 'kullanıla 
13.140 ne! .maıdd'od'on (klenir. 

Savaş gereçleri ve savaş stokları 
iOmniyot mensuplarım, ver 
şarjör çanları, manevra, kem 
re verilecek' mermilerin 'bede 
imaj. İded en ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımlar 
Sağlıkla. digili her türlü ilâç 
"'dişçi malzemesi ille doktorlu 
nelden. 'hfuzılarına /gömdükleri 
karşı verilerek süt ve yoğurt 

Araştırma ve soruşturma giderler 
Araştırma ve soruşturma, öl 
maddeden ödenir. 

Kurs giderleri : 
Burs giderleri : 

Kurs öğıvt;mon<l eriyle öğrenc 
hil, 'edilecek miktarda ücret ve 
.•maddelerden ödenir. 

Yiyecek alım ve giderleri : 
Millî Saraylar personeline b 
defa verilecek yemek bedelle 
düğü takdirde .istiyerile.ro B 
eerzak olarak verildiği giiibi n 
maddeden ödenir. 

Basımevi giderleri : 
Basımevi için lüzumlu lıer ci 
tali ve kurşun, kalay, cilıt m 

http://istiyerile.ro
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malzemeleri ve basımevi personeline verilecek süt veya yoğurt gider
leri 16.110 neu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 
Ziyafet, tören, ağırlama giderleriyle resmî işler için özel başvurma
lara,, mektup ve telgrafla verilecek cevapları bedelleriyle, Başkanlıkça 
tensibedilecek diğer ödemeler 16.711 nci (maddeden ödenir. 

Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ve Avrupa Parlömanter 
Assanıblcsi üyelerinden ortaklık Parlâmento Komisyonuna dâhil 
olanların yol, taşıt ve ulaştırma giderleriyle, her çeşit ağırlama gi
derleri 16.720 nci maddeden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri : 
Konutun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe, 
kira ve her çeşit giderleri 16.740 nci 'maddeden ödenir. 

TAŞIT ALIMLARI 

Aded Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

1 . Station - Wagon 4X2 Hizmette 

Hizmetliler doğum ve ölüm yardımı : 

Millî Saraylar hizmetlileri doğum ve ölü 

Doğum ve ölüm yardımları İdare 
35.612 nci maddelerden ödenir. 

Personele verilecek tayın bedeli : 

Özel kanunlarına göre tayın bedeli 
karşılığı olarak günde iki defa verilec 
lüzum görüldüğü takdirde istiyenler 
bu t ayma t 'erzak olarak verildiği gib 
35.613 ııeü maddeden Ödenir. 

Memur ve Hizmetliler Biriktirme ve Ya 

Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerin 

Bu ödenek imali yıl başımda Başkanlık 
lis Memur ve Hizmetlileri Biriktirme v 
maddeden ödenir. 



Personel giderleri bölümü - Ücretler kesimi - işçi ücretleri : 
İşçi ücretleri ile bu ücretlere ek tediyeler, Toplu İş iSözleşmesi, 
ıG-rev ve Lokavt kanunları gereğince yapılacak her türlü nakdî 
yardımlar 12.280 nci maddeden ödenir. 

Personel giderleri bölümü - Sosyal yardımlar kesimi - Tedavi giderleri: 
Cumhurbaşkanlığı Başhekimliğince verilen ve Genel Sekreterlikçe 
tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin de ödenebilmesi için 
dairesince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdının birisinin reçe
teye bağlanarak Saymanlığa ibraz neticesinde İ 2.340 ncı madde
den ödenir. 

Ek çalışma karşılıkları - Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla ça
lışma ücreti; (D) ve :(E) cetveli hizmetlileri ile 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesine istinaden fazla çalıştırılacaklara verilecek 
fazla çalışma ücreti, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin tek
lifi üzerine Başkanlık Divanı kararma göre 12.410 ncu madde
den ödenir. 

Yönetim yollukları kesimi - Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri: 
Harcırah Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı
nın yurt içinde yapacağı seyahatler sırasında vâki bilcümle mas
raflar 12.812 nci maddeden ödenir. 

Yönetim giderleri bölümü - Genel yönetimle ilgili alımlar kesimi - Ya
kacak alımları ve giderleri : 

Mutfak ve ofislerin havagazı ve sair yakıt sarfiyatı da 13.150 nci 
maddeden ödenir. 

Giyim alımları ve giderleri : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesinde çalışan memur ve hizmetlilere her 
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ŞKANLIĞI 

sene olduğu gibi (bu dairec 
cek giyim eşyalarının bedell 

Genel yönetimle ilgili diğer gider 
Alınacak her çeşit bahçe m 
ile bahçelerle ilgili sair mas 

Hizmetlerle ilgili alımlar kesimi 
-Cnmhut'başkanlığıııda görevli 
ler' ile (!(mel Sekreterin muv 
öğle yemeği ve vazifeleri icab 
yemeği ve sabah kahvaltısı g 

Giyim - Kuşam alımları ve gider 
liahçe işçisine verilecek iş e 
aşçı, garson ve sanatkârlar 
13.320 nci maddeden ödenir. 

Ulaştırma giderleri kesimi - Hab 
Telefon santrali ve teleks m 
bedelleri 13.440 ncı maddeden 

Çeşitli ödemeler bölümü - Temsil, 
Ağırlama giderleri : 

Cumhurbaşkanlığınca verilen 
giderleri, verilecek bahşiş ve 
misafirlere ikram için alman 
garanın bedelleri 16.720 nci m 

Sosyal transferler bölümü - Kurum 
teşekküllere yardımlar kesimi - Ç 

Kurum ve derneklerle hastal 
yardıma muhtaç şahıslara, D 
Sekreterin muvafakati ile 35. 
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TAŞIT ALIMLARI 

Aded Taşıtın emsi Nerede kullanılacağı 

3 Binek otomobili 4X2 Sefir kabulü, yabancı misafir ve res
mî hizmet 

1 Küçük otobüs 4X2 Daimî ve devamlı hizmetler için 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

YERİNDL! İNCELEME YOLLUĞU : 

Yerinde inceleme için gönderilecek denetçi ve yardımcıları ile 
denetçilik mesleğinde bulunmuş Sayıştay meslek mensuplarından 
hesap tetkiki ile vazifelendirilecelderin Harcırah Kanununa göre 
tahakkuk edecek yol giderleri ve yevmiyeleri 12.825 ve 12.861 nci 
maddelerden ödenir. 

GİYİM ALİMLA İli VE GİDERLERİ : 

Evralk, mahzen ve arşivlerinde, maJkina servisinde ve bahçe işlerin
de çalıştırılan memur ve hizmetlilere verilecek iş elbisesi ile hiz

metlilere genel formül esaslarına gör 
ları 13.160 ncı maddeden ödenir. 

SAĞLIK AKAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALI 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve 
ça gösterilecek lüzuma binaen perso 
vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere 
bedelleri 13.350 nci maddeden ödenir. 

TAŞIT' ALIMLARI : 
Aded Taşıt ın cinsi 

t Binek tı-ııe/.zuh şase 4 X 2 
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CARÎ HARCAMALAR 

BÖLÜM : 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

KESİM : AYLIKLAR 

Kuruluş emrine alınanların, iştlen el çiektirilenler'in ve açıkta ka
lanların aylıkları lile 13:6İ5(6 sayılı Kanunun geçici 4 neü mıaidldeısinde 
sözü geçen ve Ikaldrfoları (Bütçenin (D) cotvelinlde gösterilen memur
ların aylıkları ida 12.Lİ0 - 12.199 neu ımaidldeleırîden ödenir. 
262 sayılı Kanun gereğince general ve aımiraillcre ödenecek taızlmi-
nat da bu tertipten ödenir. 

KEKİM : ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti : 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maidldosine giren hizmetliler ile aynı 
kanunda sözlü edilen 'ücretli memurlar ücretılerli, İs Kanunu hüküm
lerine tahi hizmetlilere gerektiği 1ıalilerde ödenecek tazminatlar 
1.2.21.0 - 12.229 ncu maddelerden ödenir. 
Yabancı nıemleketlerlde ealıış'aaı hüzmıetlilerin ücıreti; 
a) Lcuchii uyruklu olanlara, almakta oldukları kaldro ücret tu
tarlarının ; 
'b) 'Türk uyruklu 'olanlara 7244 ve 263 saydı Kanun asaısları dai-
neısinlde yurt içi zamlı aylık'ücret tutarlarının ; 
Bulundukları anemlcketim ekon'olmik Idurumu naızara alınarak Ame
rika Birleşik Devi eti erinlde çalışan Türk uyruklulara 5 v/e diğerle
rinin 3.50 katına kaidar ödenmesine Maliye Bakanı yctkilildlir. 

Gteçici hikmetliler ücreti : 
3656 sayılı Kanunun '9 ncu ımaidldasi hükmü ve özel kanunları 'gere
ğince geçici maJkiyetteiki hizmetler için Bakanlar Kurulu kapariyle 
almam kadrolar'da çalışanların ücretleri 12.230 - 12.249 ncu ımald'de-
llerden Ödenir. 

Yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücreti : 
Anlaşmaları gereğince «(denecek giderler ide 12.251 - 12.259 ncu 
maddelerden ödenir. 

Sözleşmeli personel ücreti : 
S'öızleşıme ile istihdam 'edilecek 
istihkakları Maliye [Bakanlığın 
tiyle Bakanlar Kurulunca tes 
tırım tleırtipierinldbn öldenmek 
sonel 'için 'de uygulanır.)1 

Bözleşmelli pcıtsioneliin közleşme 
ve îsıözleşımenin îbağıtlanmaısına 
maddel erden edeni r. 

Teknik: personel ücretleri : 
T5 . 4 . Î958 tarih ve 4/1019 
lıağlı «Muayyen ve muvakkat 
yevmiycl'i personel taliımatmum 
karamam enlin ye Hine îkonu'lac 
rımı dışı. hizıuetlleıi.ıdıe çalıştırıl 
kaklar 12:270 - 112.279 ncu m a 
Maliye Bakanlığında Bütçe 
program ve performains; bütçe 
geliştiril/n Leşinde (ekonomik etk 
incelemeleri, proje, Ibiıtçe ve 
4/10195 «ayılı Karam anneye t 
tikçi, iktisatçı, programı lam a. 
bütçe ve (sasfiem analistleıriııiıı 
de 4/îOl19'5 sayılı Kairarnaınıe li 
»föro hu, tertipten karşı bu Mir. 
Yatırım hizmetlerinde çalışanl 
personel hakkında 6772 /sayılı 

İşçi ücretleri : 
İşçi üeretleri ile hu ücretlere 
mesi, (îrev ve Lokavt kanunla 
ve nakdî yardımlar, huzur ve 
lıkları 12.280 - 12.289 nou ma 



KESİM : SOSYAL YARDIMLAR 

Tedavi giderleri : 
Daire dok to r luğunca veri len tasdikl i .reçete Ibeideİleri ile hastaneler
de tedavi görmekte iken h a s t a ınıemmr ve hizmetl iye aldır ı lan ilâç 
'bedelleri 24-90 sayılı K a n u n gereğinde 'ihale yapı lan eczanelere İm 
te r t ip ten ödeneîbilir. 
Sözleşmelerinde h ü k ü m varışa yaibancı uzmanlar ın tedavi giderleri 
de 12.340 - 12.349 ncu maddelerden ödenir. 

Emekl i keseneği karş ı l ık la r ı : 
5434 saydı K a n u n u n 14 ncü maddecinin (D) fıkrası ile 15 nci 
•maddenin (E) fıkrası, 34, 38, 39 nen ıııaüldieleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına (110! sayılı Kanunun ek 4 ncü maddes i hükmü 
dikkate a l ınarak) yapdacalk ö'diemel.er 42.37i) - 12.379 ncu madde
lerden karşı lanır . 

Sosyal S igor ta la r Kurumla r ı kesenek ve pr im karş ı l ık lar ı : 
Mevzuatı gereğince Sosyal S igor ta la r Kurumuna ödenecek prim ve 
kesenek karşıl ıkları 12:380 - 12.389 ncu maddelerden karşı lanır . 

K KSİ M : EKİ ( A I ;i ŞM A, KARSİ id Kİ ,AK "I 

Fas la çalışma ücret i : 
Maliye .Hakanlığı ımalkirıa servisinde mesai .saatleri ha ilcinde "çahş-
l ı n l aeak hizmiet illere aylık 20i) liraya, k a d a r ödenecek fazla m>esai 
ücreti d e '12.410 - 12.419 ncu maddelerden ödenlir. 

Huzur ücret i : 

Vergi kanun la r ı »-ereğince 'kuı-aılacak komisyonların, başkan ve ine 
memur üyeleriyle, maa.sk olmıyan üyeler ine hu kanun hükümler ine 
göre vcrilleeek huzur ücret ler i ve zirai kaızauçlar micrkez komisyonu 
üyelerinin ücret ler i , 261 sayılı K a n u n a müsteniden i t t ihaz olunan 
5 . 12 . 1963 ğün ve 6/2453 sayıllı Bakan la r Kuru lu K a r a r ı gereğin
ce ku ru l acak komisyon üyelerinin huzur halkları ve «atış, a r t ı rma, 
•eksiltme ve 'ihale komisyonlarınlda bulunacak Ibe/leidjrye âzalarının 
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huzur ücret ler i ve 'gayrimuvazızaa 
12.420 - 12.429 ncu ımaldldlclerden öden 

Konferans ücreti : 

Anlaşma ve onaylar ına , ünliyersife 
'kararma göre verilecek konferans 
konferans tercümesi için d ışardan t 
leıii 12.430 - 12.439 ncu maddelerde 

Ders ücret ler i : 
Kanunlar ına göre verilecek ders , eg 
12.449 ncu ma'ddelerden ödenir. 

İnceleme, derleme, yenileme ve denetçi üc 
Ter t ip 'başl ıkhırmdaki açıklamalara 

!-; î.-"Qi \ \ . r ; \ \ / V ' İ 

Kasa tazminat ı : 
7458 sayılı Kanun de -!9îO sayılı K 
t i ren 395 sayılı Kanın:, 685 S .sayıl 
kümler i gereğince ödenecek ka^a ta 
395 saydı Kanunin! 3 nci' maddem 
olarak ; 
"Maliye Bakanl ığ ın ın merkez ve il 
mulu arı ile a tanmalar ı Maliye Bakan 
çeli idareler, kurumlar , bina ve arazi 
yonları ve mütedavi l (sermayelerin 
larına ve aylıklı memurlar ına ve ic 
nundak i nislbetlcr üzerinden hesap 
6851 sayılı K a n u n u n 2 nci mıaldide 
o la rak ; 
Giümrük ve Tekel [Bakanlığının m 
aylıklı memur la r ına Ida 685/1 sayılı 
hesap lanmak suretiyle, 

http://maa.sk
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7214 isayi.li Kanun la tcslbit edilen aıylık t u t a r l a r ı üzer inden ödene
cek 'kalsa, t azmina t ı ilgili idare bütçesinin kasa tazminat ı ımaidde-
's'indcn ödenir. 

Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
Sonunda(muayene kaydı ile 3 aydan l'aızla 'hava değiışimi alan erat ın 
muayeneye sevk ve gvriektiğiü'de t e k r a r memleketine gönder i lmed 
İmlinde geçecek günler için verilecek yiyecek iktlülılkakları ile ko
mando erleri dı-smda kakın, ve kazalıdan hesknmiiyon j a n d a r m a 
eratına. VAH i) sayılı Kanuna g-ö.re Bakanlar Kurulunca teshil edilecek 
tayın \'e h is" heUk'lk ayda. l:(î"> lirayı 'rcçmeınek üzere "!'2.5-10 nen 
maddeden ödenil1. 

KKKİM : İKİîAMİYKLKlî VB MBKÂKATLAR 

Yabancı dil ikramiyeler i : 

Yabancı kTil bilenlere :>().">() sayılı Kanunun '3 ncü maddesi gereğince 
verilecek para. mükâfatı 12.G10 - 12:649 ucu unaddeleıVlen öldenir. 

KBSİM : YOLLUKLAR 

Sürekli görev yollukları : 
Mahallinden temin o lunan ımın kalifiye işçilerin yollukları da, 12.811 
nci m ad deki on (»denir. 

Geçici görev yollukları : 
Toprak ve İ skân 'İşleri Genel Müdür lüğünde 5439 sayılı K a n u n u n 
2 nci ıtnaıddefsin.'e is t inaden is t ihdam edilen ^kontrolörlere, m.eırlkezleri 
haricinde ( 'alıştırdıkları günler için, 6245 sayılı Kanunun 33 neü 
'maddesinin (h) fıkrası gereğince müfe t t i ş ve Bakan l ık .mletrkez teş
kilâtı kontrolörlerine verilmekte olaıı yolluk ve yevmiyeflerii 12.813 
ncü ınıad)ded.cn. ödenir. 

Yurt dışı yollukları : 
Yolculuk yapılmasını zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri , 
çalışma veya toplant ın ın gerekt i rd iği kaydiyle aidat ve gidere işti

rak gibi ödemeler ile Dış ıse 
'başlıklarına göre 42.85.1 - 12 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jand 
ve öğrenim, giderleri : 

Silâhlı Ivu v\'i••{ h'ii* taraf ından 
üd-celere gönderden askerî p 
tes'bit edilecek ımiktandaki M 
!2.874 liri 'iHaddeden ödenir. 

BÎş iş le r i ve Ticaret Bakanl ık la r ı 
Bakanlığın y u r t id ısı resmî 
te:nı.si!eil'i'riniu iidare -ettiği ve 
teri lecek toplantı ve törenler 
tmeıısuplariyle :bu tören ve 
ve uluslararası teşekkülleHi 
arası siyasi ve ikt isadi ilişki 
terin katı lmaları -Bakaıılılcca 
ları, büro, aıubahere ve ağı 
ödenir. 

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın y 
Bu seyahat le re iştiralk ettiril 
'balhşüş güderleri, ziyaret mün 
şahıslara ödenecek pa ra l a r v 
42.852 nci maddeden ödenir. 

Bu gider lerden gider ve 
muvafık görüluıiyenler için ö 
ği ad ına heyete ka t ı l an en yü 
za edecekleri ves ika ; Başbaka 
zat ın Başbakan t a ra f ından k 
gesi yer ine kaim olunur. 

Yurt dışı tedavi yolluğu : 
214 sayılı Kanunun 68 nci m 
rine lüzum görülenlerin yersi 
6245 sayılı Kanunun 34 ncü 
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Kurulu kararnamesi ile tesbit edilecek kurs yevmiyeleri misüllû ya
pılacak ödemeler 12.881 nci maddeden karşılanır. 

BÖLÜM : 13 000 YÖNETİM GİDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kırtasiye alım ve giderleri : 
Büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları 
ile bunlara bağlı diğer giderler 13.110 - 13.119 ncu maddelerden öde
nir. 

Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defterlerin alım, yapım, basım ve cilt giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü giderler 13.120 - 13.129 ncu maddelerden 
ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Hizmet, çalışma ve iş yerlerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği araç, ge
reç ve büro malzemeleri gibi taşınır malların alım, yapım, bakım ve 
onarını giderleri ile bunlara ilişkin her çeşit giderler 13.130 - 13.139 
ncu maddelerden ödenir. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Kanununda sayılan basma yazı ve resimlerle yabancı ülke
lerden yurda sokulan aynı nitelikteki basma yazı ve resimleri satm
alına, abone, bastırma, çoğaltma ve ciltleme bedel ve giderleri ile telif, 
tercüme haklarının satmalına ve kiralama ücretleri ve bunlara iliş
kin diğer giderler 13.140 - 13.149 ncu maddelerden ödenir. 
Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik 
münasebetlerle ilgili olarak memleketimiz bilim kurumları veya dış 
ülkeler bilim kurumlariyle tanınmış ilim adamları tarafından Türk-
çeye veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde 
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yapılacak yayın masraflarına katılm 
nir. 

Yakacak alımları ve giderleri : 
Isıtmaya gerekli her türlü madde 
leri ile bunlara ilişkin her çeşit gide 
lerden ödenir. (Kaloriferli Hükümet 
kanlık ve idarelerin yakacak alımlar 
lan ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütç 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde 
kapıcı, bekçi, dağıtıcı, takipçi, şo 
çalışanlara verilecek elbise ve ayak 
palto ve mantoların ve usta, bahçıv 
yen. kaloriferci, temizleyici. ozalit 
kirletici işlerde çalışanlara, ayakk 
metine göre verilecek iş elbisesi, 
tmalma, yaptırma ve diktirme gid 
giderler 13.160 - 13.169 ncu maddel 
Kuruluşların mezkûr hizmetlileri 
simlerinde yer alan giyecek giderl 
de giyim - kuşam alımları ve giderl 

Diğer alımlar ve giderler : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden k 
ilgili alımlarla bunlara ilişkin gide 
lerden ödenir. 

KESİM : GENEL YÖNETİML 
Su giderleri : 

İçme ve kullanma su bedelleri ile 
13.219 ncu maddelerden ödenir. 



Temizlik giderleri : 
Her türlü temizlik ve temizlik malzemesi ile bunlara ilişkin gider
ler 13.220 - 13.229 ncu maddelerden ödenir. 

Aydınlatma giderleri : 
Her türlü aydınlatma, ve soğutma bedelleri ile aydınlatmaya ve 
ışıklandırmaya, zorunlu ve yararlı her türlü madde, eşya ve mal
zeme alınılan ve bunlara ilişkin giderler «(Çalıştırıcı kuvvet alım
ları ve giderleri) tertibi olup da bu tertipten yapılması gerekli 
giderler hariç» 13.230 - 13.239 ncu maddelerden ödenir. 

Bahçe giderleri : 
Bahçe yapım ve bakımında kullanılan her nevi madde, malzeme 
ve hizmetlerin satmalıma ile bunlara ilişkin her türlü giderler 
13.240 - 13.249 ncu maddelerden ödenir. 

Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bu
lunmadığından ödenemiyen genel yönetimle ilgili giderler ve 
500 liraya kadar küçük onarım giderleri 13.290 - 13.299 ncu mad
delerden ödenir. 

KESİM : HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
1. Besin, besin ürünleri ve besleme ile ilgiJJü her türlü ikmal mad
de ve vasıtaların satmalından, üretimleri ve yapımları giderleri 
ile bunlara ilişkin her türlü ((Depolama, bakım ve onanm, muha
faza ve dağıtım dâhil) giderleri, 
Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor rapo
ru ile sabit olan yatırımlar dışındaki işlerden bakanlığınca kabul 
edilen görevlerde bilfiil çalışanlara yapılacak süt ve yoğurt yar
dımları, 
2. Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve ışıklandırma 
ikmal madde ve vasıtalarının satmalımdan, üretimleri ve yapım
ları giderleri ile bunüjara ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve 

onarım, muhafaza ve dağıtım 
3. Çamaşır makinası, ham 
cere gibi mutfak levazım 
ödenir. 

Giyim - kuşam alımları ve gider 
Kanun ve kanuna dayanan 
gereğince : 
1. Kişilerin giyim ve kuşam 
her türlü ikmal madde ve va 
yapımları giderleri ile bunla 
ve onarım, muhafaza ve dağ 
2. Silâhlı Kuvvetler Kurul 
mehter, bando ve boru takı 
şam ve yatak levazımatı için 
nın satmalmm'aları, üretiml 
ilişkin her türlü (Depolama, 
tım dâhil) giderler, 
Sıhhati bozucu ve aynı zam 
ru ile sabit olan yatırımlar 
edilen görevlerde bilfiil çalı 
malzemeler, 
Hizmetin icabı olarak gene 
açıkta vazife gören şoför, s 
traktör, dozer ve greyder gi 
4 yılda bir verilecek meşin 

yıl iş elbisesi veya tulumu g 
13.320 - 13.329 ncu maddelerd 
13.169 ncu maldldeledden giyim 

Savaş gereçleri ve savaş stokları 
1. Silâhlı Kuvvetlerin savaş 
diyıle gerekli her türlü IhaTİb 
h&ve raJdyolhg sistemilerliı teıs'i 
nın konulacağı yerüstü ve ye 



rmüarı ile her türlü ikmal maddeleri, tedarik, depolama, muhafaza, 
bakımı ve onarım ve dağıtım giderleri ile ibmılara ilişkin (depo ei 
:meııto, d?e;mir, kereste) gilb'i inşaat ımalzemesr. her t ünlü güderleri, 
savaş gemisi alımı tadil. ve tamir giderleri, 
2. Oeşitli kurumılarm Silahlı Kuvvetler adına yapacakları hizmet 
ler karşılığı ödenecek giderler, 
3. ıBütün savaş gereçlerinin özel ve tüzel kisiilere karşı, işleyecek
ler1! zararlar için verilecek tazminatlar, 
4. Savaş stoklarının t cim ininin gerektirdiği ^ütün 'giderler, 
5. Seyir, hidrografi ve oşinografi cihaz, malzeme ve teçhizatın 
alını, yapını, tanzim, tersim, teksir ve tabı de muhafazalarının ge
rekti rd'iği giderler, 
0. Tahkimatla, ilgili, .engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, hu 
dut tasları, tahkim tesislerine ve cephaneliklerine ait. paratoner 
malzemesi alımıy onarım ve yapım giderleri, 
7. Silâhlı Kuvvetlerim, her türlü silâhlarla yapacakları atışlarda 
Ikullancılaeak hedeflerin yapım, bakını, onarım ma'lzerneısi ile atış 
alanlarımın onanın ve emniyeti ile ilgili diğer guldenler 13.330 - 13.339 
nen ,m akidelerden karşılanır. 
8. '237 sayılı Kanuna, göre daire hizmeti e rinde kullanılan taşıtlar 
ile /'binek, otobüs ve maka/m otoları «savaş 'gereci sayılmaz ve bu 
tertii/pten alınmaz. 

Hayvan alımları, tazminleri ve giderler : 
1. Her cins ve çeşit hayvan alım, muhafazası, bakım, kurtarma 
ve dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü giderler, 
2. Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşlit tazmin ve taviz 
Ibeldıelleri, 
3. Hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı 
işliyeeekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar, 
4. 'Hayvanları yok etme, gömıme giderleri ile (bunlara ilişkin üliğer 
giderler, 13.340 - 13.349 nen maldJdelerlden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilaç aflımları ve güderleri : 
Sağlıkla ilgili iheır türlü ikmal tmadÜ>e ve vasıtalarının satmalınma-
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lan, üretimleri ve yapımları giderler 
(Depolama, 'bakım ve onarım, muhaza 
giderler 13.35ü - J3.359 ncu maddel 

Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
Fabrika, at el ye, dikime vleru ve imalâ 
çalıştırıcı kuvvet olarak sarf edilen 
zorunlu, ve yararh her tiirlıü madde 
bunlara, ilişkin giderilen- 13.3'(K) - 13.30 

Ani hareket, yeniden teşkilâtlanma ve in 

gerektirdiği alım ve giderler : 
Yiyecek, yeni ve yakacak, »'iyim - k 
stokları alnın ve giderleri, taşıma, gid 
on anım hırı 13.370 ne'i maddeden kar 

Malzeme alımları ve giderleri : 
Hizmetle il'gJili alımlar ke.simi.nin diğ 
yan ve yatırım niteliği olmıyarı hizm 
alım ve giderleri 13.380 - 13.389 ncu 

KESİM : ULAŞTIRMA 

Posta - telgraf giderleri : 
Posta ve telgraf ücretleri ve huni ara 
nen maddelerden ödenir. 

Telefon giderleri : 
'Telefon ücret ve giderleri, hat kirala 
fon, telsiz ve nakil güJderleri ile albon 
.madldeıle>nden ödenir. 
Yeni ünşa edilen binalarda 'bu mas 
ölden&r. 

Taşıma giderleri : 
Diğer tertiplerin esas gilderlerdnle ilişi 
leri dışındaki taşıma öncesi ve taşım 
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ana giderleri ile (burulara ilişkin giderler (konak lama ve bar ındı r-
ıma giderleri dâhil) ve gemi ile ideniz araç lar ı kiralanın ası bedelleri 
.13.430 - 13.439 nen maddelerden ödlenir. 
Sonunda muayene kaydıyla, üç aydan fazla 'haıva 'değişimi alan 
erat ın muayieneye »evk ve gerekt iğinde t e k r a r memleketine günde-
rilmeısi hal inde geçecek günler içlin mahal l î rayice güre verilecek 
konaklama, ve nakil güdenleri kir !>u ter t ip ten (îdenir. 

KESİM : TAŞİT İ Ş I d 7 H l » \ h ] ONAİÖİA (Iİ DİSKLERİ 

Taş ı t l a r ın işletilmesinde kullanılan hor nevi .akaryakıt ve yaıUıin
ci maddenin, İHİct,mc\re g-erekl'i temizlik (malzemesl'ınin .satmalınıma-
l an •giderleri ile iş letmeye ilişik vergi, resim, ha w. ve benzeri ıgid'er-
lerin, oto radyosu alım, t amir ve abone ücreti, a rana vapuru ücreti 
ve aracıların özelliklerinin .gerektirdiği araç ve gereçler ve yedek 
parça la r /dahil bütün. onan ın giderleri ile 'bunlara hag.li he r tür lü 
güderler 13.51(1 - 13.599 nen maddelerden ödenir. 

KU'SİAf : KİrlA ({İDKhîbrdtİ 

Taşımı' ve taşınmaz •.malların kira. hezel ler i ile Közleşmeleri gere-
günce ödenecek ilişkin, giderler ve ani a şimal arı gereğince yabancı 
uzmanların kira giderleri 13.610 - 13.699 nen maddelerden ödenir. 
Dışişleri Hakanlığı, bütçes indeki ilgili t e r t ip ten büyükelçili'ık, elçi
lik, daimî delegel ik ve yardımcı delegelik ile başkonsolosluk ve 
konsiolosluk ikaımotgâh, kançılarya, ıre otel k i r a l a n ile 237 sayılı 
Taş ı t K a n u n u ve ekleri gereğince makamlar ına otomobil tahsis 
edilenlerin gara j k i ra lar ı ve büyükelçi l ik ve elçilerin nezdinde 
akredİ te Ibulundukları Devlet hükümet le r i ile bir l ikte yazlığa ta
ş ınmaları hal inde m u v a k k a t e n tu tu l acak bi lûmum otel, b ina ve ga
ra j k i ra la r ı ve ımukavelelerindekli hükümle r [gereğince ödenecek 
eşya k i r a l an , ev isalı ibi t a ra f ından yapt ı r ı l ıp d a k i ra bedelline ilâ
ve edilen t ami ra t bedelleri , t u tu lacak binalar için verilecek ko-
müisyon, tellaliye ve 'belediye verg i ve relsliimleri, ımukaıveleleıri gere-
.ğince ödenecek diğer gideirler ödenir. 

Dış k u r u l u ş l a r için kirallana 
'ödenecek 'devir tazminat ve 
t ip ten karşıla.mr. 
Mıillî Savunma Bakanlığı B 
Askerî Yardım rieyeti 'Başk 
larının şahsi ik.a.metleri için 
olarak kiralanacak, binaları 
diğer gidenler ödenir. 

Hizmet, ikurara ve çeşitli g ider ler 
aç ıklama : 

14.000 nci {'I li/ıiııel giderler 
16.000 nci. ((Vdi İÜ gidmier) 
ğ ı d a k i ! 'or":.:bİI!("r U y : i d a m î", 

CBöro gidm'lmi) 'maddehn'i 
leri') bölümünün ; ( b'm i yö 
t inh" î!"ri:;;. g idene r ) kesiml 
b r uygulan--. 
(Ulaştırma, giderleri) mad 
(Ulaştırma. giderleri) k" esim 
lanır . 
(Taşıt, işletme ve •onarma, g 
ve teçhkmf ile sabitleştirilm 
ma.kiım. teçhizat ve i aşıtları 
yak ı t ve yardımcı maddeni 
har ek e t.h > m li v n w -ye gerekiri' t 
giderleri \'e işletmeye ilişkin 
araba vapuru ücreli ve yedek 
ile bunlara başlı her tü r lü gi 
(Ki ra bedeli) maddeler i hak 
delli) kesimine ilişkin formü 

(Giyim - kuşam alını ve gid 
len bölümün (Giyim - kuşam 
13.320 - 13.329 ncu maddele 
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Zaruret halinde yüksek okul öğrencilerine giyim eşyası ve diktir
me karşılığı nakden verilebilir. 
(Yiyecek alım ve giderleri) maddeleri hakkında sözü edilen bölü
mün 13.310 - 13.319 nen (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri) maddelerine ilişkin formüller uygulanır. 
(Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında ilgili hizmetin 
ya da kurumun anahizmetleri ile ilgili her türlü ikmal madde ve 
vasıtalarının satırialınmaları, üretimleri ve yapımları giderleri 
ile bunlara ilişkin her türlü giderler ödenir. 
Yüksek okul öğrencilerine yılda 150 lirayı geçmemek üzere kitap 
ve kırtasiye karşılığı zaruret halinde nakden verilebilir. 
(Hayvan alımları tazminleri ve giderleri) maddeleri hakkında 
13.000 nci bölümün 13.340 - 13.349 ncu maddelerine ilişik formüller 
uygulanır. 

Diğer alım ve giderler : 
Yukarda gösterilen maddelerden karşüaııamıyan hizmetlerle ilgili 
her türlü alımlar ve giderlerle bütçelerinde «Huzur ücreti» ve 
«Bilirkişi ücreti» tertipleri bulunmıyan idarelerin bu giderleri, 
okul, enstitü ve kurumların 500 liraya kadar küçük onarımları ile 
«Araştırma ve inceleme»1, «Staj ve tatbikat giderleri» ve kadrolu 
doktoru olmıyan yerlerde vizite ücreti bu maddeden karşılanır. 

BÖLÜM : 14.000 HİZMET GÜDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 

Maihkeme harçları ve giderleri : 
Adlî, idari ve malî kaza dolayısiyle yapılacak gider ve ödemeler 
ile bu kazalar dolayısiyle ödenecek hare, resim, vergi, hakem ve 
bilirkişi ücreti, idareler aleyhine açılan dâva, karşıt dâva ve icra 
kovuşturmalariyle sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödeme külfeti yüklenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 415 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer 
hükümler gereğince mahkemelerce re'sen tetkik ve tahkikine lü
zum görülen hususların gerektirdiği giderler sözleşmeli ve aylıklı 
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avukatları olmıyan idarelerin özel k 
bir dâva için tutacakları avukatın ü 
delerden ödenir. 

Gümrük hizmetleri giderleri : 
Dışarda yaptırılacak tahlil ücretler 
bolacak eşya tazminatı, kaçak eşya 
ve koruma giderleri, Danıştayca tek 
hâkim kararlarının, hakemlerce ye 
ilişkin giderler 14.160 - İ4.İ69 ncu m 

KESİM : ADALET HİZMETLERİ 

Kovuşturma, soruşturma, yargılama ve 
1. Suçüstülere gidecek adalet memu 
tanıkların ücret ve yol giderleri, ek 
2. ilk iyileştirme ve otopsi masrafl 
3. Suçun açığa çıkarılması ve ihza 
yere yollama giderleri, 
4. Mahkeme ilân bedelleri ile adlî 
5. Ecnebiler istinabe giderleri, 
6. Medeni Kanunla Nüfus Kanunu 
açılacak dâvalar giderleri, 
7. Medeni Kanunla ve başka kanu 
caret sicilli memurunun kendiliğinde 
bulunduğu dâva ve işler giderleri, 
8. .Nezaret altında bulunanlarla h 
ve yurt içinde yer değiştirmeye m 
3236 sayılı Kanun gereğince mahke 
nakledileceklerin sevk ve iaşe giderl 
9. 647 sayılı Kanun gereğince alm 
ve para cezalarının tahsili ile ilgili g 
14.210 - 14.249 ncu maddelerden öde 
Anayasa Mahkemesince görülmekte 
sebebiyle yapılacak her türlü harca 



lüzum görülen kişilerin yollukları 14.230 ve 14.240 ncı maddeler
den ödenir. 

Seçim 'giderleri : 
Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçimlerde kullanılacak 
büro ve malzeme giderleriyle seçim işlerine görevlendirilecek ve 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetli
lerin ve hariçten, alınacakların ücret, gündelik ve harcırahlariyle 
seçimle ilgili bütün giderler 14.940 ncı maddeden ödenir. 

KESIM : MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 

VERGİ, RESİ Al VE HARÇLAR : 

Bina ve arazi vergileri : 
Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve arazi vergileri 
ile ilgili giderler 14.441 nci maddeden ödenir. 

Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek belediye vergi, resim ve harçları 
ile diğer vergi, resim ve harçlar 14.442 nci maddeden ödenir. 

Değer biçme giderleri : 
Haczedilen taşınır ve taşınmaz malların değer biçme giderleri, 
değer biçme ve; belirtme işlerine iştirak eden vergi ve diğer ko
misyonlardaki bilirkişi ücretleri ile Hazinede mevcut değerli ay
niyat ve bağışlanacak ziynet eşyası bilirkişi ücretleri 14.460 -
14.469 ncu maddelerden ödenir. 

DİĞER MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER : 

Değerli kâğıtlar giderleri : 
Değerli kâğıtlar ilk madde ve baskı giderleri ile yabancı ülkeler
de bastırılacak damga pullarının baskı ve nakli ile ilgili giderler 
14.491 nci maddeden ödenir. 

Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların genel giderleri : 
Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların mahallinde ve kayıtları 
üzerinde belirtilmesi ve değerlerinin biçilmesi işlerinde çalıştırıla

cak bilirkişi ücretleri, tesc 
hipsiz malların ve memur 
giderler ve bu konutların k 
ve mümkün olmıyan diğer 
ödenir. 

KUSİM : EĞİTİM V 

Kurs giderleri : 
Kurs, seminer ve hizmet i 
(12.000 nci bölümde yer a 
teşkilât dışından I emin olu 
memek üzere ders ve kon 
14.519 ucu maddelerden öd 
Diğer kurumlarca, açılan ku 
.Millî ligi tim ve 'Turizm v 
turizmle ilgili olarak teşk 
eğilim kurslarının her türlü 

Burs giderleri ; 
Öğrencilere verilen burslar 
tasdikname, imtihan ve dip 
ve tedavi giderleri 14.520 -

Dış ülkelerde okutulan öğrenci 
141 (i sayılı Kanun uyarınc 
eğitim, öğretim, sağlık ve 
öğrencilerden yurda, gelme 
nim yerlerine dönüş yollu 
ödenir. 

Araştırma ve inceleme giderleri 
Araştırma, inceleme, 'eğitim 
hizmetlerinde çalıştırılıp hiz 
nci bölümüne girmlyen : 
Personelin her türlü üzlük h 



Teşkilât dışı, yerli, yabancı, gerçek ve tüzel (kişilere ödenecek bedel, 
ücret, gündelik, tazımnat, ödenek ve diğer istihkaklar, 
Araştırma ve incelemelerle ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, 
bilimsel, teknik ve İdiltürel toplantı ve gezilere katılacakların ve 
öğrencilerin yol ve oturma giderleri, (Öğrenciler için 15 lirayı geç-
onemök üzere) toplantıya katılmanın zaruri kıldığı kayıt, hare ve 
aidat giderleri, 
Yetiştirme, geliştirme, sayım ve anket, giderleri, 
Yazma, çevirme, patent hakları, 

Sayım ve anket propagandası giderleri, 
Araştırma, inceleme, sayım ve anketlerin yapılması için lüzumlu 
görüilen «Hayvan satın alımları dâhil» ikmal madde ve yayın vasıta
larının satmalının alan yapımları, kiralanmaları ve onarımlar], zaruri 
ahvalde taşıma ve sigorta giderleri, 
Sayım ve anketlerin gerektirdiği 13.000 neü bölümün (Ulaştırma 
giderleri) kesimine ilişkin giderlerle taşıt kira bedcillerii, 
Yukarda sayılan giderlere ilişkin her türlü giderler 14.540 - 14.54!) 
ncu maddelerden ödenir. 

İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayım, propaganda ve anket giderle
ri ile bu işlerde teşkilât dışında çalıştırılacak pcersonele yapılacak 
ödemeler ile fazla çalışma ücretti de bu maddelerden ödenir. 

Staj ve öğreniim giderleri : 

Yurt içi ve yurt. dışı staj ve öğrenim giderleriyle staj ve öğrenimli1 

ilgili olup teknik ve diğer "yardımlar ve 4489 sayıflı Kanun gereğin 
ce dış ülkefiere yollanılanların maaşları ile Öğrenci baremi arasındaki 
farklar; Millî Savunma Bakanlığının aynı nit dikteki giderleri, 
SStajla di gül kayıt ve diğer öğreniim giderleri 14.550 - 14.558 nci 
maddelerden ödenir. 
Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgliii kurumlarda öğrencilerin 
yapacakları staj çalışmalarını düzenleme yönetmeliğinin 13 neü 
maddesi gereğince öğrencilere yapacakları ödemelerde bu tertipte a 
karşılanır. 
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Olağanüstü sanat istidatlı çocukları yetiş 
Kanunları uyarınca yurt içi ve dış 
ders, araç ve enstrüman giderleri, 
Öğretmen, uzman ve yabancı uzman 
olarak kendilerine yaptırılacak, konse 
ile yapacakları sanat gösterilerinde k 
kârlara ödenecek ücretler refakatin 
temsil, konser, müze, galeri ve sergile 
leri, taltif mahiyetinde yetiştiricilerin 
natlariyle ilgili olarak yapacakları gez 
dckilore ödenecek yolluk ve giderler. 
.Kanunları uyarınca yurt içinde yetiş 
(hkilerc Harcırah Kanununun hüküm 
ve 350 şer lira aylıkları, 

Yurt dışında yetiştirilecek öğrenciler 
cırah, gerek aylık ödemeleri için ta 
lerdeki Türk öğrencilere tatibik oluna 
14.559 ncu maddeden ödenir. 

Belenme giderleri : 
İlköğretim kuruluşlarında eğitilenleri 
leri karşılığı ve beslenme eğitimi gide 
delerden karşılanır. 

Diğer eğitim giderleri : 
Moral eğitimi için her çeşit malzeme, 
mükâfatları ile bunlara ilişkin gider 
gerektirdiği giderler 14.592 nci, er e 
okuma yazması ile ilğiil alım ve gider 

me yerlerinin gerektirdiği alım ve gide 
ve dinlenme giderleri dâhil) 14.594 ne 
gerektirdiği alım, ve giderler 14.595 
gerektirdiği alım ve giderler 14.596 n 
alımlar ve giderler 14.597 nci maddel 



Diğer tertiplerden harcama yapılabilecek güdenler için 'bu tertipler
den harcama yapılamaz. 

Parasız yatılı öğrenciler pansiyon giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrenciler pansiyonlarının, büro güder
leri ile öğrencilerin giyecek, yiyecek, yakacak, harçlık, ilâç, tedavi ve 
öğrenimlerinin gerektirdiği giderler ve bu konu ile ilgili komisyon 
üyeleri huzur ücreti 14.598 nci maddeden ödenir. 

KESÎM : BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 
GİDERLERİ 

Mayın yok etmek giderleri : 
Mayın yok etme işlerinin gerektirdiği hor .türlü alımlarla bu işlere 
ilişkin güderler 14.611 nci maddeden ödenir. 

Uçak kazaları giderleri : 
Uçak kazalarının inceleme, tahkik ve araştırmaları ile ilgili hor türlü 
giderler 1.4.651 nci maddeden ödenir. 

KESlM : SAĞLIK HİZMETLERİ GÎDERLERÎ 

Malzeme alımları ve giderleri : 
Sağlık hizmetlerinin (Malzeme alımları ve giderleri) maddeleri hak
kında (1.3.000) nci bölümün 13.350 - 13.359 ncu (Sağlık araç, gereç 
ve iüâç alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin formüller uygulanır.. 

Diğer alım ve giderleri : 
Sağlık hizmetlerinin (Diğer alım ve güderleri) maddelerinden, diğer 
maddelerden karşılanamıyan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü 
alım ve giderleri ile sağlık hizmetlerinin gerektirdiği sağlık propa
gandasına ilişkin makina, alet, cihaz ve benzeri araçlar ve gereçlerle 
bunların kullanılmasına zorunlu parçalarının satmalınma giderleri 
ile 13.340 - 13.349 ncu maddelerdeki hayvan alımlarına ilişkin gider
leriyle barındırma güderleri ödenir. 13.310 - 13.319 ncu (Yiyecek, yem 

ve yakacak alımları ve güderle 
ve 14.789 ncu maddelerden öde 

KESİM : TARIM HİZ 

Malzeme alımları ve giderleri : 
a) Mevzuatı uyarınca, göst 
rm), tarımsal koruma ve sava 
t esişlerinin (Yetiştirme kamp 
üretirinin ve tohumlamanın, he 
satmalınma! ar ve yapım giderl 
b) Tarımsal hizmetlerin, t 
ve atölyelerin gardı!irdiği ve y 
âlet, teçhizat, tesisat ve motors 
nın satmalınınaıları yapımları 
maddel eninden karşılanmıyan 
.giderleri, 
e) Her türden bitJkilerle ür 
humlar, talbiî ve ticari gübrele 
humları, av malzemeleri satm 
'bitkilerle üretim organları ve 
mesi, yok edilmesi giderleri i 
(depolama, bakım ve onarım, 

'd) Tarımsal hizmet, araştırım 
ilgili olup yatırım sayıllmıyan 
satmalmmalan. üretim ve ya 
her türlü giderler (depolama, 
giderleri dâhil), 

e) îhalle yolu ile y&pûmak 
f) 13.310 - 13.340 nci madde 
vansal organlar ve «ürünler a 
ve 14.846 ve 14.856 nci madd 



Yiyecek, yem alım ve giderleri : 
FAJO Gıda programına göre yurda gelen yem maddelerinin nakliye, 
tahmil, tahliye ve diğer giderleri de 14.837 nci maddeden ödenir. 

Diğer alım ve giderler : 

Büro giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt işletme ve onarma giderleri, 
kira bedeli, giyim - kuşam alım ve giderleri, malzeme alım ve gider
leri ve yiyecek alım ve giderleri maddelerinden karşılanamayan ve 
tarımsal hizmetlerle ilgili her türlü alım ve giderler ve tarım hizmet
lerinin, tarımsal kurumların ve lâboratuvarlarm özelliklerini ilişkin 
diğer giderleri ile kanuni ödemeler, çiftçi yetiştirici kursların her 
türlü giderleri ve sosyal yardımlar, mükâfatlar 14,819, 14.829, 14.839 
14.849 ve 14.859 ncu maddelerden ödenir. 

ıSeyhan ve Gediz sulama ve rochefeller 'araştırma ile zirai geliştirme 
ve kontrol projeleri için gelecek malzemenin nakliye, gümrük vesair 
giderleri araştırma için gelecek uzmanların getirecekleri zatî eşya 
ve malzemelerinin gümrük vesair giderleri de 14.819 ncu maddeden 
ödenir. 

Meteoroloji hizmetleri giderleri : 

a) Rasatların (Synoptik, Klimatolojik, Aerolojik, Aeronotik, 
Fonolojik, Fidrolojik, Hidrometeorolojik rasatlarla bunların kolları 
dahil) ve meteorolojik istatistiklerin gerektirdiği ve yatırım sayıl-
mıyan her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalmmaları, üre
timleri ve yapımları, giderleri ile bunlara ilişkin (depolama, bakım 
ve onarım, kontrol ve ayar, muhafaza ve dağıtım giderleri dahil) 
giderleri ve 15.773 ncü (Taşıt işletme onarma) maddesinden karşı-
lanamıyan aynı nitelikteki işletme ve onarma giderleri, 

b) Rasat parkları ve rasat tesis barakalarının yapımı, onarımı 
ve gerekli her nevi yapı malzemesinin satmalına giderleri, 
c) Rasat ve araştırmaların değerlendirilmesinin gerektiği ikmal 
(madde ve vasıtaların satınalımmaları, üretimleri ve yapımları gider
leri ile bunlara ilişkin diğer giderler. 

d) Meteorolojik araştırmalarla ilgil 
sıtalarının satmalmmaları ile bunla 
15.776 ncı maddeden ödenir. 
Taşıt, ulaştırma, giyim - kuşam, yiy 
maddelerinden karşılanamıyan me 
diğer alım ve giderler 15.779 ncu m 

KESİM : ÇEŞİTLİ HİZM 

Tapulama ve Kadostro işleri giderleri : 

Tapulama ve Kadostro işleri hizm 
(Malzeme alım ve giderleri) maddele 
nunlarla bunların ek ve değişiklikler 
mevzuat gereğince yapılacak uygulam 
türlü ikmal madde ve vasıtalarının 
yapımları giderleri ve bunlara ilişkin 
Nirengi, nivelman ve poligon noktal 
derleri ile kadostro işleri ve tapulam 
lerinden karşılanamıyan hizmetlerle i 
leıd 14.919 ve 14.929 ncu (Diğer alım 
ödenir. 

BÖLÜM : KURUM G 

KESİM : ADALET KURUM 

Adlî Tıp Kurulu giderleri : 

Adlî Tıp Kurulu giderlerinin 15.116 
leri) maddesinden otopsi sandıklarıy 
timleri ve yapımları giderleri ve 13.0 
ncu ve 13.340 - 13.349 ncu maddeleri 

Ceza ve Tevkif evleri giderleri : 
Sanık ve hükümlülerin sevk giderleri 
leri maddesinden ödenir. 



Ceza ve Tevkif evleriyle bu müesseseler bünyesindeki okullar gider
lerinin 15.126 ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinden tutuklu 
ve hükümlülerin barmdırılmaları ile hüküm infazı işlerinin gerek
tirdiği giderler de ödenir. 

Ceza ve Tevkif evleri ile çocuk islâh evlerinde alınacak sağlık ted
birleri ile doktor ve diş tabibi olmıyan ceza ve islâh evlerinin vizite 
ücreti, ilâç ve traş giderleri de 15.129 ncu (Diğer alım ve giderler) 
maddesinden ödenir. 

KESİM : OKULLAR GİDERLERİ 

Okullar giderlerinin (Malzeme alım ve giderleri) maddelerinden 
eğitimin ve öğretimin gerektirdiği ikmal madde ve vasıtalarının sa-
tmahnmalai'i, üretimleri ve yapımları ile bunlara ilişkin her türlü 
giderler ödenir. Tıp ve sağlık bilimleri öğretimiyle ilgili okulların 
(Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında yataklı tedavi 
kurumları giderleri tertiplerine ilişkin (Malzeme alım ve giderleri) 
ile (Diğer alım ve giderler) formülleri de uygulanır. 

Okullar giderlerinin (Diğer alım ve giderleri) maddelerinden büro, 
ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam alım ve gi
derleri, malzeme alım ve giderleri ile yiyecek alım ve giderleri mad-
delerin'den karşılanalım yan eğitim, öğretim, araştırma, inceileıme, uy
gulama ve tören hizmetlerinin gerektirdiği giderlerle öğrencilerin 
sağlık, hijyen hizmetleri ve spor faaliyetleri ile ilgili giderler ve 
parasız yatılı öğrencilere verilecek yolluk, harçlık, mükâfat, hediye 
giderleri ile öğrencilere yapılacak sosyal yardımlar, öğretim ve gezi 
taşıt giderleri ile okulların özelliklerine bağlı diğer giderler ödenir. 
Güzel Sanatlar Akademilerinde dışardan çalıştırılacak sanatkâr ve 
modellere gündeliklerle akademilerde yapılacak sanat hareket
leri ile ilgili giderler de (Diğer alım ve giderleri) maddesinden 
ödenir. 
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KESİM : EĞİTİM KU 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest 

Enstrümanlar Ve orkestra f 
reçlerin alımları, bunların işl 
ile sigorta ücretleri ve bunla 
deden ödenir. 
Yurt içi ve dışında orkestra 
ser gezilerinin (Yolluk ve gü 
yerli, yabancı şef ve solistleri 
yesi giderleri de 15.319 ncu 

Millî Kütüphane giderleri : 
Mikrofilm, ses bantları, plâkl 
özelliğine ilişkin giderleri 15.3 
Kitap patalojisinin gerektird 
ödenir. 

Çalışma Enstitüsü giderleri : 
Yabancı uzmanların (Yolluk 
derleri de 15.369 ncu madde 

Kitaplık giderleri : 
(Malzeme alım ve giderleri) m 
(Genel yönetimle ilgili alımla 
leri) maddelerine ilişkin form 
eğitim araçları tedariki ile es 
leri de adı geçen maddeden 
Kitap patolojisi ve cilt atöly 
alım ve giderleri) ^nadidesinde 

Anıtlar, müzeler ve saraylar gide 
Müze, ören yeri, anıt ve kazıl 
yımı ve bunların telif haklar 
yaptırılması 15.381 nci madd 



Arkeolojik kazı ve sergi giderleri; resim çekme ve gösterme âlet 
ve malzeme, ören yeri ve anıtları onarma ve koruma giderleri ve 
'bunlarla ilgili her çeşit âlet ve malzeme, harita imali, rölöve, proje 
yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, maket, tanıtma ve işaret 
levhalar tadat, tesbit ve numaralama giderleri, müzelerle anıtların ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi ve çiçeklendirme, ağaçlandır
ma giderleri, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri ser
gileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri, yurt dışında kalmış 
millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının icabettirdiği giderler de 
(Diğer alım ve giderleri) maddesinden ödenir. 

KESİM : ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 

Bölge plânlaması vıe pilot bölgeler giderleri : 
Bölge plânlaması ve pilot bölgeler maddeleri hakkında genel formül
ler uygulanmakla birilikte harcamalar Birleşmiş Milletlerle Hüküme
timiz arasında imzailıanan 'anlaşma hükümleri dairesinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca 15.411 - 15.419 ncu maddelerden yapılır. 

Atom Enerjisi Komisyonu giderleri : 
Teknik yardım programı çerçevesi içerisinde yurdumuzda hizmet 
görecek yalbaneı uzmanların mahallî masraflarına iştirak yüzdeleri 
12.252 neii (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) maddesinden 
ödenir. 

Nükleer kazaya, radyosyona mâruz kalan personelin yurt için'de ve 
icabında yurt dışında tedavi giderleri 12.340 ncı tedavi giderleri, 
yollukları da yolcuklar kesimimin ilgili maddesinden ödenir. 
Radyoaktif ve nükleer enerjilerinin hususiyetine göre taşıma gider
leri de 15.432 nci maddeden ödenir. 
Nükleer enerji sahasında tertibedilecek kurslara çağrılacak üniver
site öğrencilerinin yolluk ve gündelikleriyle kursun gerektirdiği ders, 
araç, gereç ve malzeme be'delleri 15.439 ncu (Düğer alım ve giderleri) 
maddesinden ödenir. 

Kandilli Rasathanesi güderleri' : 
Astronomi ve jeofizik ve bu bilimlerim 
zaman, enlem değişimi, meteoroloji, yer 
'metre gibi dalları ve rasathane atölye 
ihtiyaçları ile ilgili 15.476 ncı (Malzem 
hakkında meteoroloji hizmetlerine ilişki 
alını ve giderleri) hakkında hazmet ve 
a'mı ve giderleri) maddesine ilişkin form 

KESİM : YATAKLI TEDAVİ KURU 

Yataklı tedavi kurumlarının (Malzeme 
hakkında 13.000 nci bölümünün 13.350 
gereç ve ilâç alımları ve giderleri) ma 
uygulanır. 
Yataklı tedavi kıırumüarımn diğer mad 
sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü a 
13.349 ncu maddelerdeki hayvan alımla 
tim, öğretim, araştırma, inceleme ve uyg 
lerle öğrencilerin sağlık ve hijyen hizme 
rencilere verilecek yolluk, harçlık, mükâ 
pılacak: diğer sosyal yardımlar ve sağlık 
maldina, alet cihaz ve benzeri araç ve ger 
si ve kullanılmalarında zorunlu parçalar 
ilişkin giderler, öğrencilere ve yoksul ha 
dımlar ve akıl hastalan ile oüzamılılara 
ları ile ücretsiz hastalar için dışardan e 
rayiç ücretler (Diğer alım ve giderleri) 

KESİM : SAĞLIK OCAKLARI, SA 
KURUMLARI VE DİĞER SAĞLIK KU 

Sağlık ocakları, sağlık araştırma kurum 
fları giderleri maddeleri hakkında (Sa 
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ilişkin formüller uygulanır. Ancak Hıfzıssıhha Okulu giderlerinin 
(Diğer alım ve giderleri) maddesinden gönüllü insanlar üzerinde ya
pılacak ilmî araştırmalar dolayısiylc bun/l ara verilecek ücretler ve di
ğer kurumlara yaptırılacak araştırma giderleri, toplu halde öğrenci
lerin ve öğretim üyelerinin yurt içinde öğretimle ilgili olarak yapa
cakları gezi gidıcrlcm ve okulun özelliğinin gerektirdiği giderler de 
ödenir. 

Propaganda, ziyafet ve ağırlam 
Yurdun turistik varlılklarm 
yasal, -sosyal, ekonomik ve 
yayma çalı şimal arı utla. kulla 
ve tüzel kişilere ödenecek, 
149 ncu (Vayin. - alımları 

•giderleri, yurdun, ve ulusal 
gerekli her i,fulü uraç ve g 
de 15.877 nci maddeden öde 

864 sayılı Kanunun ok 9 ncu 
Yabancı mcoıJefketlordeıkİ 
nın okul maki:;, görevli öğr 
diği tak. li ı id e .Dışişleri Bak 
kederde Türle Kültür ve 
•maddesinden (Çalışma Dak 
850 001) liraya, kadar aktar 

BÖLÜM : 16.0 

KEMi'Vİ : İŞKVL'Plî.r 
Basımevi giderleri : 

Darphane ve Da.m-ga Matb 
ce1 yapılacak sosyal yardnn 
ri) maddesinden. karşılanır 

KUSLVI : IM-rOPA'fİAN 
Yurdu ve Ulusu tanıtma gider 

15.877 nci (Propaganda, 
formül giderleri, ile sergi, M 
zeni gösterilerin gerektirdi 
mi eler Kî.,') 10 ncu maddeden 

Plân ve yıllık programların yur 
İdareciler ve yatırımcı da 
larla ilgili olarak yapılacak 

Ktf-SİM ; TARIM 'KURUMLARI GİDERLERİ 

Tanın Kurumlan maddeleri hakkında (Tarım hizmetleri giderleri) 
ne ilişkin formüller uygulanır. 
Meteoroloji kurumları maddeleri hakkında meteoroloji hizmetlerine 
ilişkin formüller uygulanır. 

KESİM : DIŞ KURULUŞLAR (dDERLERİ 
Büro giderleri : 

Dış kuruluşlarca postacı, çöpçü, temizleyici, 'kapıcı, bekçi gibi ma-
halli î servis personeline teamüle göre ödenecek ücret ve ikramiyeleri 
ile yapılacak tdherrula.r da bu maddeden ödenir. 

Ziyafet giderleri : 
Devleti temsil! görevinin, gerelvtirdiği ziyafet, ağırlama., tören ve 
'benzeri toplantıların gerektirdiği giderler 15.817 nci maddeden öde
nir (15.827, 37, 47, 57, 67, 77 dâhil.) 

Diğer alım ve giderleri : 
Dış kuruluşların gelenekler icabı kordiplomatik ve 1 vorkousûlle
rin birlikte hareketi icabetti itliği ahvalde hediye ve aidat giderleriyle 
çelenk, ilân ve mahallî hayır kurumlarına yapılacak bağış giderleri 
ile d afimi hizmetli kadrosu olmıyan kuruluşlarda geçici olarak çalış
tırılacak dağıtıcıların şehir içli zaruri yol gidenleri ve hizmetlilerin 
sigorta primleri ve diğer hakedişleri 15.819 ncu maddeden ödenir. 
(15.829, 39, 49, 59, 69, 79 dâhil.) 



tıya 'katılanların gerektirdiği ahvalde yatak ve yemek paraları, 
Yıllık programların koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgi
li alını ve giderleri : 
Plân ve programların ulusal çap ve seviyede tanıtılması için ta
nıtma ve propaganda uygulanması ile ilgili her t ünlü 'basın, yayın. 
'baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, filim, fotoğraf ve sair 
araç, gereç ve malzeme giderleri, 
'.16.3.10 ncu maddeden karşılanır. 

Turizm ve propaganda giderleri : 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi gelişti
recek yatırım niteliğinde bulunmıyan her türlü otüt ve plânların 
hazırlanması ve bunların uygulanmasında çalıştırılacak teşkilât dışı 
personele verilecek yolluk, ücret, gündelik ve benzeri ödemelerle, 
yabancı yazar, sanatçı, fikir adamı ve turizm acentaları gibi davet 
edilmelerinde yurt turizminin propagandası bakımından fayda 
umulan kişilerin anlaşmalar çerçevesinde kalınmak kaydiyle, geliş, 
dönüş, konutlama ve gezi giderleri ile kendilerine tahsis edilecek 
tercüman - rehber ücretleri ve bunlara ilişkin diğer giderler 
16.320 nci maddeden ödenir. 

Haber ve yayın hizmetleri giderleri : 
Yurt içinde her çeşit yayınları izlemede çalıştırılacak geçici mahi
yetteki hizmetlilerin özlük hakları, bu hizmetler için gerekli malze
me, araç ve gereçlerin satmalma giderleri, yabancı haber kurumları 
ile yapılan sözleşmeler gereğince ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin 
diğer giderler 16.330 ncu maddeden karşılanır. 

İç ve dış Fuar Sergiler giderleri : 
Sergilerin gerektirdiği her türlü giderleri ile tevsik mükâfatları ve 
satmalınacak eser ve malzemeler bedelleri, fuarın mahiyetine göre 
16.370 ^ 16.389 ncu maddelerden ödenir. 
Dış münasebetlerle ilgili kültür programları çerçevesinde memleke
timizde açılacak yabancı sergilerin gerektirdiği giderler. 
İllerdeki güzel sanatlar galerilerinde açılan sürekli ve geçici sergi
lerle bu galerilerdeki sanat dersanelerinin gerektirdiği giderler de 
bu maddeden ödenir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 16.370 nc 
maddesindeki ödenek il, belediye ve öz 
Dış fuar ve sergiler giderleri madde 
(5 000 000) lirası EXPO 70 Dünya 
ve gerektirdiği diğer her türlü masr 
Ticaret Bakanlığına rn o r.sub ol an ve 
yurt dışında sergi ile ilgili bilûmum y 
Millî Hafta için gönderilecek folklor 
defilesi ekiplerinin de yurt içi ve yur 
16.380 nci maddeden ödenir. 

Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
Dışişleri Bakanlığınca «Uluslararası p 
mizin ve dış politikamızın gerektirdiği 
amaçları çerçevesinde yurdumuza dav 
lan yabancı basın radyo ve televizyon 
rının yurt içindeki ağırlama, konutlam 
görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bil 
deden ödenir. 

İç ve dış propaganda ve tanıtma giderler 
Hizmetle ilgdi basın, yayın, film ve 
li araç. ve gereç alımları ve tanıtma am 
melerinde fayda umulanların ağırlama 
ile zaruri görüldüğü takdirde geliş v 
den ödenir. 

KESİM : ULUSLARARASI İLİŞK 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

Bu toplantılara katılmalarında fayda 
davet olunanların yol, ikâmet ve yem 
ile; yol masrafları kendi ülkelerince 
muna göre ağırlama, konaklama, yurt i 
sı toplantılar için mûtadolan diğer gid 
delerden ödenir. (Bu toplantılarda ü 
aidat ve gidere iştirak payı gibi gelirle 
lunur.) 



Millî Türk (tıp ve diğer iç (kongreler giderleri : 
Geçici olarak istihdam olunacak steno, daktilo ve simültane tercüme 
ücretleri, 
Kongrenin icabettireceği yönetim ve yayın giderleri, 
Bu toplantılara katlim al ar da fayda mülâhaza edilmesi idolayısiyle 
davet edilen yabancıların yol, ikâmet, yemek ve yurt içi gezi gider
leri ile; yol masrafları ülkelerince karşılanan misafirlerin duruma 
göre ağırlama, konaklama ve bu toplantılar için mutadolan diğer 
giderler, 

Uluslararası yurt dışı toplantı giderleri : 
Yolluk hariç uluslararası toplantılarda resmî heyetlerin ağırlama gi
derleri 16.420 - 16.429 ncu maddelerden ödenir. 

Uluslarası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür an
laşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası 
kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri derubde edilen veya .mübadele dol ayış iyi e yurt 
dışından gelen öğr'enclilerle diğer elemanların Türkiye'deki masraf
ları mukabili ikâmet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlar
la inceleme gezileri giderleri ve bu öğrencilerin her türlü öğrenim 
giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zaruri giderleri karşı
lığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dâhil), 
16.430 ncu maddeden ödenir. 

Uluslararasıs mahkeme, kurum ve komisyonlar her türlü giderleri : 
Hakem mahkemeleri ve kurulları ile uzlaştırma komisyonlarına me
mur edileceklerin yollukları ile bu komisyonlar için mahallen gö
revlendirilecek hizmetlilerin ücretleri ve buna ilişkin giderler 16.440 -
16.449 ncu maddelerden ödenir. 

Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri : 
Bu maddeye konulan ödeneğin (4 600 000) lirası ile bilâhara ilâve 
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edilecek ödenek Dışişleri B 
vafakati ita (1 500 000) lir 
kanlık Bütçesinin 16.610 nc 
rılabilir. 
Bu konu ile ilgili olarak ya 
giderleri ile fotoğraf, film y 
leri, 
Dış memleketlerdeki soyda 
Kültürel Teşekküller, Türk 

| ve Kültürü ile i;]gili tarihî 
I öğretmen, memur ve person 
j ret ve yol giderleri, 
I Mezkûr kurum ve dernekle 

kım, onarım ve yönetim gi 
görevlendirileceklerin yollu 
Türk dil ve kültürünü dış 
dalı hizmetlerde bulunan y 
yabancı ülkelerdeki Türk 
pılması uygun görülecek y 
Türk soyundan yabancı uyr 
kiye'de tahsil ve staj yapm 
yardımlar, 
Dış memleketlerde Türk Kü 
su ile ilgili olarak Dışişleri 
önce/den yapılı muvafakati 
kurumlarca memleketimize 
ruri giderleri 
Türk kültür ve sanatını t 
lar, konserler, temsiller ver 
Türk Sanat eserlerine ait s 
dukları ve menık'ktimizi yu 
İcri sabit olan şahıs ve topl 



suretiyle yabancı memleketlere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uy
gun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sanat ve kültür kurum
ları mensuplarının davet edenler tarafından ödenemiyen yolluk ve 
zaruri giderleri, 
Türk Kültür ve Sanatını tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertibolunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 
Dış imemleketfcrdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlâkî bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını takviye gaye
siyle yapılacak giderler ve bu amaçla dış memleketlerdeki dini tesis 
ve teşekküllere yapılacalk yardımlar ve gönderilecek veya mahal
linden temin olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların üc
ret ve yollukları, 
Yukardaki 2, 3, 4, 5, 8 ve 10 ncu fıkralardaki formül yurt dışındaki 
Türk işçileri için de uygulanır. 
16.450 nci maddeden ödenir. 

NATO ve CENTO giderleri : 
Güney - Doğu, NATO ve CENTO Komutanları ile 6 ncı tatkik Ha
va Kuvvetleri Komutanının şahsi ikâmetine mahsus ve möbleli olarak 
kiralanan binanın kira, bedeli, 
NATO ve CENTO Teşkilâtları nezdindeki askerî temsilcilik, müşa
virlik ve Kd. Sb. lık gibi Türk Teşkilâtı tarafından NATO ve CEN
TO 'nun icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile 
NATO ve CENTO makamlarının talebi üzerine ifa edilen geçici 
görev yollukları, Amerikan Yardım Kurulu (JUSMMAT Karar
gâhı) personeli ile bu personelden yurdun muhtelif bölgelerinde 
görevlendirilenler için bina kira bedeli, tenvir, teshin, döşeme ve 
demirbaş ve diğer giderleri ile resmî telefon konuşma bedelleri 
ve diğer ulaştırma giderleri, 
6375 sayılı Kanunla tasdik olunan sözleşmeye göre ödenmesi ge
reken tazminatlar, 
-Söz konusu ihtiyaçları karşılamak maksadiyle senesi içinde ya
pılmış olan giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı sebepleriyle 
ödenemiyerek borca bırakılan miktarlar, 
16.480 nci maddeden ödenir. 

Birleşmiş Milletler Teknik Yardım giderl 
23 Ocak 1957 tarihinde Hükümetimiz 
tisas teşekküılleı'i arasında imzalana 
mütedair Anlaşmanın 4 ncü maddesini 
metimiz namına yapılacak ödemelerin 
ödenir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık A 
12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış o 
nomik Topluluğu arasında ortaklık 
gereğince, uygulamanın geliştirilmes 
dönemlere zamanında geçişin sağlanm 
ve yurt dışında yapılacak 12.000 nc 
16.493 ncü maddeden ödenir. 

Bölgesel Kalkınma işbirliği giderleri : 
22 Temmuz 1964 tarihli «Üçlü ortak 
de Türkiye, İran, Pakistan arasında 
için Bölgesel İşbirliği» programlarını 
man, teknisyen, stajyerler bilim. ve sa 
sergi, konferans ve toplantıların ger 
maddeden ödenir. 

MİT istihbarat ve propaganda giderleri 
MİT istihbarat ve propaganda plânla 
uygulanması için yapılacak iç ve dış 
lât dışı personele yapılacak tediyeler, 
dası bakımından fayda umulanlarla y 
ları, bu konularla ilgilıi olarak yaptırı 
yın, fotoğraf ve benzeri her türlü d 
maddeden ödenir. 

MİT Kanununda gösterilen hizmetler 
tihbarat ve propaganda giderlerinden 
rülenler hakkında 1050 saylılı Kanun 
şik 77 nci maıddesü ihükümlerli uygulanı 



KESİM : TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖEEN GİDERLERİ 

Temsil giderleri : 
Makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsilin gerektirdiği 
her türlü giderler 16.710 - 16.719 ncu maddelerden ödenir. 

Ağırlama giderleri : 

Geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin icabettirdiği ahvalde 
protokola dâhil askerî ve mülki âmirlerin ziyaretlerinde verilecek 
ziyafet giderleri ile yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere 
ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konuklanmaları
nın ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek 
ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri ile ziyaretlerin ge
rektirdiği güderler, 16.720 - 1'6.72'S) ncu maJdldödcn ödenir. 
Dışişleri Bakanlığınca ağırlatma tertibinden aşağıdaki harcamalar da 
yapılır : 

İcabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmî, yabancı misa
firlere verilecek ziyafet giderleri, Protokol Genel Müdürlüğünce ya
bancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince yapılan me
rasimin icabettirdiği giderler ve bunlarda vazife alanlara verilecek 
kumanyalar, misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle mu
hafazaları için vazifelendirilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış memleketlere götürecekleri veya gönderecekleri 
hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderleri, 

Misafirlerin 'ikametlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzum
lu görülecek onarım, tefriş ve diğer giderleri ile yabancı misafirle
rin ikamet ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk ve binaların kira 
bedelleri. 

Tören giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan törenlere ilişkin giderler 
16.730 - 16.739 ncu maddelerden ödenir. Dumlupmar ve Çanak
kale Zafer Bayramı ve Silâhlı Kuvvetler ve üniversiteler açılış tö
renlerinin gerektirdiği giderler de bu tertipten ödenir. 
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Konut giderleri : 
Yabancı konuklar köşkü gid 
.'Misafirlerin ikametlerine tah 
görülecek onarma, tefriş ve 
dınlatma, ısıtma ve ulaştırma 
Köşk hizmetlerinin yiyecek 
tamamlayıcı diğer giyim eşya 

KESİM : BAKIM VE K 

Bina onarımı : 
Mülkiyeti veya intifaı bedels 
Devlet dairelerince kiralana 
metin gerektirdiği ve kiral 
mıyan zaruri ve 50 000 liray 
Bahis konusu taşınmaz ma 
ayrı. v y a birlikte: yapılacak 
onarımları, mevcut elektrik, 
ları ve .mevcut telefon, hava 
fon santrali hariç) tevsiinin 
Noter senedi ile 'kullanma h 
şınmaz malların getirebilece 
ları, 

2 000 000 liraya kadar yeni 
16.810 - 16.819 ncu maddele 

Makina ve teçhizat onarımı : 
Sabitleştirilmiş, hareketli 
10 000 liraya kadar onarım 
mukavele ile teknik müesse 
giderleri ve bunlara ilişkin d 
delerden ödenir. 

Bakım ve idame giderleri : 
Yol, köprü, tünel, trafik hi 
ması, karla mücadele, baraj 



hava meydanları, pist, apron ve teferruatı, spor sahaları, gaz ve su 
tesisleri, bakımevleri ve benzeri komi ve hizmetlerin ve Medeni Ka
nun ile diğer hükümlere göre bu nitelikte sayılan değerlerin ona
rımları ve bakımları ile ilgili : 
1. Taahhüt 
Emanet, 
Taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
Malzeme, 
Müşavirlik, 
Geçici tesisler, 
İçin ödenecek paralar ile 
2. İhale ve taahhüdün emanet işlerinin taşınır ve taşınmaz mal
ların kiralanmasının İş ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunlarının, malzeme satmalma veya imalinin, kontrollük ve mü
şavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin gerektirdiği giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz malların kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler ve bunlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, 
4. Onarım ve bakım hizmetlerinde kullanılan motorlu araçların 
işletme, onarma ve bakım giderleri, 
5. Onarım ve bakım çalışmaları yapıldığı yer, atelye şantiye ve 
benzeri teslislerin 13.000 nci (Yönettim giderleri) bölümünün tertip
lerine ilişkin giderleri, 
'6. Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir nitelikteki maki
ne, teçhizat ve taşıtların yukardaki giderleri ile bunlara ilişkin gi
zlerleri 16.840 - 16.859 ncu maddelerden ödenür. 

BÖLÜM : 17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
GİDERLERİ 

'Tertip unvanlarına göre Bütçe Kanununa 'bağlı (R) cetvelinin ya
tırım tertipleri formüllere uygulanır. 

NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit giderler : 
1. Yatırımların 21.000 neti, 22.000 nci ve 23.000 nci bölümleri har
cama formülüne ilişkin giderler, 

2. Cari harcamaların 14.000 nci, 15.00 
rinin (Taşıt, makina ve teçhizat işletm 
deleri harcama formülüne ilişkin giderler 
3. Cari harcamaların 13.000 nci bölüm 
kesimi harcama formüllerine ilişkin gid 
4. Enfrastrüktür hizmetleri ile ilgili he 
yollukları, 
5. Enfrastürktür hizmetleri ile ilgili o 
heyetlerin, cari harcamaların 16.720 nc 
desi harcama formülüne ilişkin giderle 
6. Her çeşit borç öidemeleri, 
7. Enfrastrüktürün gerektirdiği (Taşıt 
letlerine ödenen katılma payı hariç) diğ 
8. NADGE Projesi ile ilgili olarak M 
mütalâasına istinaden Bakanlar Kurulu 
sayıda ve mukavele ücretleri ile geçici 
leşmeli teknik personelin ücretleri (Ka 
diği müddetle), 
6095 «ayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
5 milyon liraya kadar verilecek avanslar 
17.250 nci maddeden ödenir. 

YATIRIM HARCAMA 

BÖLÜM : 21.000 ETÜT VE PRO 

Etüt ve proje giderleri : 
Yatırımlarla ilgili olarak arazide yapıla 
tırma, moidel ve maket, amenejman, 
keşif, kontrol, fonaj, sondaj, rasat, ara 
toprak etüdü ve dağıtımı, kadastro, ta 
filim yarışma, ımüşavtirlik gibi çalışmala 
1. Malzeme, âlet, cihaz, yedek parça 
yapılan etüt ve proje için zarııri basılı 
ile satmalmanm gerektirdiği diğer gide 



2. Etüt ve projelerin yapılması için zarurii taşınır ve taşmfmaz 
malların kira bedelleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz imalıların kullanıılmasmın zarurli kıldığı 
giderler, 
4. Merkez ve lidane binaları dışında yapılan etüt ve proje çalış-
malarına münhasır olmak üzere bu çalışmalarm yapıldığı yerlerin 
ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, yakacak, »su, temizlik, aydınlat
ma giderleri, 

5. Etüt ve projelerin istiıiıaidettiği esıenlerin teli t" ve tercüme 
güderleri, 
(İ. Cfeçici tesis ve barakaların kurulmasının zarurıi kıldığı giderler 
7, Taahhüt için ödenecek paralar ve buna ilişkin giderler, 
S. Devlet Plânlama Teşkilâtının 340 ve 933 sayılı Kanun hüküm 
leri dâhilinde ve 'diğer yaptıracağı araştırma, inceleme, proje gi
derleri Ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği ıdöşenne ve demirbaş 
ve koordinasyonu»! zaruri kıldığı giderler, 
î). .Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yurt içi yollukları ve 
İnlen, arazi üzerinde (.'alışacaklara verilecek tazminat, bilirkişi 
ücretleri ve fazla, çalışma karşılıkla."!']; 
(Etüt ve pnoje güderleri) nıadlde«ind!en ödenil-. 

Teknik personel ücretleri : 
Etüt ve proje işlerimde çalışan 1'5 . 4 . 3958 tarihli ve 4/10l'9i5 sayılı 
"Bakanlar Kurulu kararına bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli 
hizmetlıeride çalıştırılacak yevmiyeli peıisionel Taılinıatnaıimesi» ile 
ek ve değişikliklerine ve bu talimatnamemin yerini alacak mevzuata 
tahi teknlik personelin istihkakları ve Sosyal Sigortalar Kıınmmuna 
ödenecek prim. ve kesenek karşılıkları, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın 340 ve 933 sayılı kanunlar hükümlerine göre1 istihdam edeceği 
sözleşmeli personel ücretleri «Sosyal Sigorta prim ve karşılıkları 
dâhil» bu maddeden karşılanır. 
İmar ve İskân Bakanlığının plânlama, araştırıma, etüt ve proje iş
lerimde çalıştırılacak teknik personel dışımda kalan, üniversite ve 
yüksek okul meıznnu elemanların, yevmiyeleri, ek istihkakları ve 
istihdamın gerektirdiği diğer ödemeleri de yukarda bahsi geçen 
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4/1 Öl 95 ısayılı Kararname 
kümlerine göre Ödenir, «ilin 
lanır.» 

İşçi ücretleri : 
İşçi gündelikleri ile İş, To 
nunları ve burulara ilişkim 
pılacak ödemeler yardımla 
yurt içi yollukları ve fiilen 
tazminat, hakem ve huzur 
şılıkları. Sosyal Sigortalar 
karşılıkları, 
(İşçi ücretleri) maddesind 

Teknik ve sözleşmeli personel, 
D.P.T. nin. teknik ve sözle 
geçici görev yolluğu da, bu 

BÖLÜM : 22.000 YAPI, TESİ 

Yapı, tesis v-3 büyük onarını gi 
Yatırım tertiplerinde yer 
onarımları, çayır, mera, 
fidan ve toibum üretme, ta 
lar! ile ilgili; 
1. Taahhüt, 
Emanet, 
Taşınır malların kiralanma 
Yatırım makasımda oılııp, y 
ların kiralanması, 
Malzeme, 
Kontrollük, 
Müşavirlik, 
(TOÇİCİ tesisler, 
içlin ödenecek paralar ile,, 
2. İhale ve taahhüdün, em 
lar kiralanmasının, işçilik 



imalinim, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin 
gerektirdiği güderler, 
3. Taşımır ve taşınmaz malların kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler, banlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, 
4. Yatırım hiizmetlerinde kullanılan her çeşit makina ve motorlu 
araçların işletme ve onarma gederleri ile yedek parça ahim ve ona 
ramları, 
5. Merkez ve idare binalarının dışında yatıran çalışma!arının ya
pıldığı arazi, atelye ve şantiyelerinin 1.3.000 ııei (Yönetim giderleri) 
bölümünün (Kırtasiye alınılan ve giderleri), (Basılı kâğıt ve defter 
alımları ve giderleri), yatırım hacimli ve süresi ile oranlı olaralk en 
az ölçü gözetilmek şartiyle ('döşeme ve demirbaş alımları ve gi
derleri), (Yakacak alımları ve giderleri), (Su giderleri), (Temiz
lik giderleri), (Aydınlatma gi'derler'i), (PTT giderleri), mevzuatın 
gerektirdiği hallerde (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gider
leri), (Giyim - kuşam alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin 
giderler. 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 77 ve 78 nci madde
lerinim (a) fıkraları gereğince yapılacak giderler. 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) m aldld el erinden ödenir. 
Tarım Bakanlığı çiftçi eğitim kamplarınım her türlü kuruluş gider
leri ve çalışmaları için lüzumlu alet, eda vat, teçhizat ve malzeme
lerinin satmalma ve onarma giderleri ile kamp üyesi çiftçilerin üc
retleri, özel kıyafet ve isağlık giderleri de 22.141 nci (Toprak, .sn. 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden ödenir. 

Teknik personel ücretleri : 

Yapı, tesıis ve büyük onarım işlerinde çalışan ve 1 5 . 4 . 1958 tarihli 
4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma, bağlı «Muayyen ve mu
vakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeleri personel 
talimatnamesi» ile ek değişikliklerine ve 'bu talimatnamenin yerini 
alacak mevzuata taibi teknik personelin istihkakları, Sosyal Sigor
talar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları (Teknik 
personel ücretleri) maddelerinden ödenil'. 

işçi ücretleri : 
tşçfi gündelikleri ile, İş, Toplu İş Sö 
ları ve bunlara ilişkin diğer mevzua 
cak ödemeler, yardımlar, Harcırah 
yurt içi harcırahları, huzur, bilirkişi 
lışma karşılıkları, Soısyal Sigortalar 
kesenek karşılıkları, 
(İşçi ücretleri) maddeisünden ödenir. 

Etüt ve proje g'iderleri: 

Yapı, tesis ve büyük onanm giderle 
Çeşitli yardım anlaşmalarına dayanı 
yurda getirilen yabancı uzmanlara a 
Ödemeler 21.000 ve 22.000 nci bölüm 
şılanır. 

BÖLÜM : 23.000 MAKİNA, TE 

ALIMLARI VE ONA 

Makina teçhizat alımları ve büyük onarıml 

Yatırımlarla ilgili : 
!. Makina, teçhizat ve bunların ye 
imal gideni eriyle montaj giderleri ve 
2. Sabitleştirilmiş, hareketli veya t 
teçhizatın büyük onarımları ve yatı 
olan makina ve teçhizatın diğer onarı 

•">. 22.000 nci bölüme ilişkin teknik 
4. Jenaratör, projeksiyon, sinema 
Mnası, telefon santrali gibi makina 
şmkla hizmetlerle ilgili keski, tefedir 
gibi uzun ömürlü ve üretimin artırıl 
istihsalinde kullanılan ma/kina, al 
giderleri, 



5. Öğretim ve araştırma müesseseleriyle hastane, lâboratuvar, 
matbaa, atelye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş
me ile ilgili Icuruluşlarm teknik bakımdan teçhizi dçin hizmetine 
göre gerekli ımakina, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 
6. Yeniden hizmete açılan 15.000 ve 16.000 nci bölümlerde yer 
alan öğretim, çalışma, iş, tedavi ve araştırma yerlerinin büro ih
tiyacı dışında imaısa, sıra, sandalye, tabure, etalâj, alet ve cihaz 
muhafaza örtü, dolabı, ve vitrinleri, kürsü, yazı tahtası, saba, 
yatak, karyola, koimiidin, gibi hizmetlin ifası için gerekli teçhiz gi
derleri; (Geçmiş yıllar bütçelerinde hizmete açılmış bulunan ku
rumların binalarının bu gibi teçhiz giderleri ilgili oıllduğu «Malzeme 
alımları ve giderleri» maddesinden karşılanır.) 
«Makina, teçhizat alımları ve büyük onanım.]arı» .maddesinden 
karşılanır. 

İşçi ücretleri : 
İşçi gündelikleriyle İş, Topılıı İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanun
ları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapıla
cak ödemeler, yardımlar, Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yurt 
içli yolluklar], hakeim ücreti ve fazla çalışma karşılıkları Sosyal Si
gortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, 
(İşçi ücretleri) maddesinden karşılanır. 

23.320 Sanat modelleri satınalmmaları ve dağıtılması : 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 23.320 nci sanat modelleri satm-
alınmajsı ve dağıtılması maddesindeki ödeneğin tamamı Türkiye 
Halk Bankasına verilebilir. 
Adı geçen banka, verilen Ödeneğin Sanayii .Bakanlığının teıstbit ede
ceği esaslar ve Bakanlıkça verilecek talimat dairesinde küçük sa
natlarda kullanılan her çeşit avadanlığın küçük sanatlar ile kü
çük sanat kooperatiflerinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu koopera 
tiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yük
seltecek fennî ve mekanik tezıgâh ve cıihazlann satın alın masını, yap-
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tırılın asını ambalajını, yollan 
lanılmasını öğretmek üzere 
hassıslar ve ustalarla küçük 
pilot bölge çalışmalarına diğ 
iştirak veya doğrudan doğr 
mesi için gerekli öğretmenle 
ve yolluk] ariyl e bu kursların 
giderleri, bölgesel mahiyette 
la!' için yapılacak giderleri, 
rilmesi ve kökleştirilmesi ma 
ve her türlü incelemeler ile 
türlü masraflarını karşılama 
gfdı ve cihazlardan bir kısm 
fak olanlara Sanayi Bakanlığ 
(ve küçük «anat kooperatifle 
tının. tanıtılması, satış ve sü 
larma yardımcı olmak için m 
ları hazırlamak ve bu imkân 
sergiler açmak veya açılanla 
karşılanır. 

Taşıt alımları : 
1. 'Taşıt ve taşıtlarla birlikt 
şase halinde alman taşıtların 
rektirdiği giderler ve 237 sa 
cak taşıtlar ve bu taşıtların 
diğer giderler hibe yolu ile 
giderler, 

2. Maliye Bakanlığınca Am 
sektörü ihtiyacı için sağlana 
tın iktisabı ile ilgili her türl 
mil, tahliye, teslim, depolama 
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derleri dâhil), bölge maklina parkları ve müşterek gayret makina 
parkları, tabiî âfetler ve fevkalâde haller ihtiyacı makina stokları
nın teşkil ve tesisi ve yukarda açıklanan giderleri ile mezkûr va 
sıta ve malzemelerinin yurt içlinde ve yurt dışında ve dağıtıldık
ları yerlerdeki kontrol, muayene ve ekspertiz giderleri (12.000 nei 

bölüme giren personel giderleri .hariç 

3. Yatırım hizmetlerinde kullanılaca 
ile bunlara ilişkin giderler, 
(Taşıt alımları) maddelerinden Öden 

AJded 

TAŞIT ALIMLARI 

237 sayılı Kanun gereğince almacafk taşıtlar 

BAŞBAKANLIK 

Kullanılacağı yer Taşıtın cinsi 

4 Binek tenezzüh şasi 4 X '2 Devlet Bakanlıkları 
4 Arazıi binek (6 kişilik) 4 X 4 MÎT 
8 Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı) 4 X 4 » 

13 'Binek tenezzüh şasi 4 X 2 » 
8 Kaptıkaçtı (şehir içi hizmetleri için) 4 X 2 » 
1 Otobüs (40 kişilik)' 4 X 2 » 
1 Arazöz 4 X 4 » 
1 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 12 000 

Kg. şasi kabin () X 4 » 
1 Amlbulanıs (şehir içi) 4 X 2 » 
3 Motosiklet (200 - 250 cc. lik) » 
2 Motosiklet (Triportör) üç tekerlekli s> 
1 Kurtarıcı 4 X 4 » 
1 Deniz mıotora » 

48 
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

Cinsi (Kullanılacağı yer 

(Binek tenezziih şasi 4 X '2 (Müsteşarlık makam 
'Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı) 4 X 4 Turizm projesi böl 

«3 bölge için»; 
Kaptıkaçtı (şelhir içi hizmetleri için) 4 X 2 Müsteşarlık ve dai 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Binek tenezzfüh şase 4 X '21 Başkanlık .makam 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Otolbüs School Bus (3'6 kişilik) 4 X 2 Başkanlık 'emrinde 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Pick - up (iŞehir dışı) 4 X 2 Tapulama ve kadas'tro hizmetlerin 

veya 
Arazi Pick - up (& kişilik) 4 X 4 Tapulama ve kadas'tro hizmetlerin 

ADALET BAKANLIĞI 

Kamyon (4 X '2) Gaziantep, İdrzurum, Tokat, Yoz 
Maraş, Denizli, İzmir, Toptaşı, Akş 
için 10 aded kamyon alınması ve 
rılması. 
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.ded Cinsi 

a 'Binek 
1 » 
1 » 
'1 » 
1 » 
1 » 
'1 ». 
ı.l » 
•ı », 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Kullanılacağı yer Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

M. IS. Bakanı 
Gnkur. İstihbarat Bşk. Kara Yrd. 
Gnkur. İstihbarat Bşk. Hava Yrd. 
Gnkur. Harekât D. Bşk. Dz. Yrd. 
Gnkur. Loj. Bşk. Dz. Yrd. 
Gnkur. Malî Plân Proğ. D. Bşk. 
Gnkur. Strj. Pl. D. Bşk. Dz. Yrd. 
Gnkur. Strj. Pl. D. Bşk. Hv. Yrd. 
Gnkur. Malî Proğ. D. Bşk. Yrd. 
ıM.lS.B. Harlb Sanayi D. Bşk. 

1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 >x 
1 » 
1 » 
1 » i 

'1 ;>X 

1 •» 

K.K.K. Per. Değerlendirme D 
Harfa Akademisi Komutanı 
Harlb Akademi Kurslar Ko 
11 nci Ordu Kur. Yar. Bşk. 
1 n>ci Ordu Hrk. Bşk. 
'2 nci Ordu Kur. 'Yarhşk. 
2 nci Ordu Hrk. Bşk. 
3 ncü Ordu Kur. Yarbşk. 
'3 ncü Ordu Kur. Yarbşk. ( 
3 ncü Ordu Hrk. Bşk. 

20 

İÇİŞLERİ BAKANI 

Aded Cinsi 

Toplam 

Nerede kullanılacağı 

12'8 Arazi Ibinek 
1 Binek tenezizülh şasi 

4 X 4 Kaymakamlar için 
4 X 2 Bakanlık makamı için 

129 

10 

1 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Binek teneaz'üh şase 4 X 2 

Polis..tipi kamyon kaimyonet (şase) 

Minibüs 
Arazi binek 
Motosiklet 

Trafik kontrol ve diğer emn 
nimetlerinde ,:, 
Çefeme, kurtarana ve .'kaza , tah 

. .• . ; aracı .gibi ;hİ2unejtfl şartlarına g 
. .. .; /•>;- y " 'özel karaslörü yatır ı lmak: üzer 

Emniyet hizmetlerinde. 
4 X 4 Emniyet hizmetlerinde. 

600 cc. çift silindirli ve kapalı şaftlı. Emniyet hizmetlerinde. 
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Aded ıCinsi Nerede kullanıla 

40 

4 

16 
12 

100 

Binek teneazüıh şase 

Polis tipi kamyon kamyonet şase 

Minîbiüs 
Arajzi (binek 
(Motosiklet 

4 X 2 Trafik kontrol v 
hizmetlerinde 
'Çekme, kurtarm 
iaracı gibi hizme 
•karasıörü yaptırıl 
Emniyet hizmetle 

4 X 4 Emniyet hizmetl 
600 ec. çift silindirli ve kapalı şaftlı. Emniyet hizmetle 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
10 Bin<ek tenezzüh şase 4 X 2 Generaller için 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI 

1 Kaptıkaçtı (şehir içi hizmetleri için) 
15 (Arazi - Piek - uıp 

4 X 2 
4 X 4 

'2 Arazi kaptıkaçtı ('şehir dışı) 4 X 4 

'Teçhizatı ile (birlikte lâiboratuvar imali için 
!1 Otolbite (40 kişilik) 4 !X' 2 

1 Otolbü® (40 kişilik) 4 X 2 
3 iStationı - Wagon tenezzülh şase 4 X 2 

10 Kaptıkaçtı (şehir içi hizmetleri için) 4 X 2 
5 Panel (şehir içi 'hizmetleri için) 4 X 2 
•6 Arazi Pick - up 4 [X] 4 

Millî Folklor Ensti 
Teknik öğretim, E 
Merkezi 'Başkanlıkl 
'Teknik öğretim, E 
Merkezi 'Başkanlıkl 

Karadeniz Teknik 
metlerinde 
Atatürk Üniversite 
Orta Öğretim hizm 
Orta öğretim hizm 
Orta öğretini hizm 
Halk: Eğitimi hizm 

m 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Aded Cinsi Nerede 'kullanılacağı 

4 
2 

Arazi • 
Arazi • 

- Pick -
- Pick • 

- up (13 kişilik) 4 X 4 
• up (S kişilik) 4 X 4 

Demiryollar 
'Limanlar 

15 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Otdbüs (40 kişilik) 
Pick - up (şeihir dı§ı) 
Pick - up (şehir di'şı) 

(4 X 2) 
(4 X 2) 
(4 X 2) 

Anadepıo ve 'Tamirh'ane Md. işçi nakli iç 
ıDevlet hastaneleri ihtiyacı için 
Verem hastaneleri ihtiyacı için 

TARIM BAKANLIĞI 

35 Arazi Piök - up ('3 kişilik) 4 X 4 
T5 Pick - up (şehir dışı) 4 X 2 
5 Arazi Ibinek (4 kişilik) 4 X 4 
8 Pick - up (§ehir dışı) 4 X 2 

Kamyon tam yfüıkloi ağırlığı en az 
9 000 Eg. 'Mk şasi kalbin 

'Tarım Itazme'tl erinde 
Tarım /hizmetlerinde 
'Tarım hizmetlerinde 
Tarım okulları hizmetlerinde 

4 X 2 Tarım okulları hizmetlerinde 

m Tarım ve eğitim sektörü toplamı 
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Aıded Cinsi 'Nerede kullanılaca 

1 Kaptıkaçtı (şehiriçi 'hizmeti eri 
için) 4 X 2 

'1 Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı hiz-
ımetleri için) 4 X 4 

5 Arazi ibinek ('4 kişilik) 4 X 4 
'10 Pick - up :(şehir dışı) 4 X 2 
24 Arazi Pick - up (13 kişilik) 4 X 4 
3 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 

9 000 Kg. lık şasi kafein 

'Toplanı 

4 X 2 

44 

9 000 Kg. lık şasi kafein 

'Toplanı 

4 X 

'20 Arazi İbinek (4 kişilik) 4 X 4 
'21 Arazi Pick - up ('3 kişilik) 

Toplam 

4 X 4 

41 

Arazi Pick - up ('3 kişilik) 

Toplam 

4 X 

40 Arazi (binek (4 kişilik) 4 X 4 
2 Arazi Pick - up (!3 kişilik) 4 X 4 
1 lOtoibüs Sdhool Bus (36 kişilik) 

'Toplanı 

4 X 2 

43 

lOtoibüs Sdhool Bus (36 kişilik) 

'Toplanı 

4 X 

192 iGrenel toplam 

Zirai mücadele 'hizmetlerinde 

Zirai mücadele hizmetlerinde 
Zirai ımücadele hizmetlerinde 
Zirai mücadele hizmetlerinde 
Zirai mücadele hizmetlerinde 

Zirai mücadele hizmetlerinde 

;Topraksu hizmetlerinde 
'Topraksu hizmetlerinde 

Veteriner hizmetlerinde 
Veteriner hizmetlerinde 
Veteriner hizmetlerinde 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

'2 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 000 
Kg. lık şasi kalbin- 4 X 2 

2 Pick - up (şehir dışı) 4 X 2 
2 Kaptıkaçtı (şehir dışı hizmetleri 

için) 4 X 2 

Met e o rol o j i hizmetle rinde 
Meteoroloji hizmetlerinde 

Meteoroloji hizmetlerinde 

•6 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

d Cinsi Nerede kullanıldığı 

Binek tenezzüh şasi 4 X 2 Bakanlık 'makamı için 
Binek tenezzüh şasi 4 X 2 iM/üst eş arlık makamı için 
'Arazi İlinek ('6 kişilik) 4 X 4 Bıölge Çalışma müdürlüklerinde 

SANAYİ BAKANLIĞI 

Kaptıkaçtı 4 X 2 şehir dışı hizmetleri için Küçük Sanayii Geliştirme Merkezi Ga 
Pilot projesi hizmetlerinde. 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

•Statüm 7 Waıgon tenezzüh şase 4 X '2 Termal etütlerinde 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Kaptıkaçtı (şehir içi hizmetleri için 4 X 2 Bölge plâniaıma 'hizmetlerinde 
Arazi kaptıkaçtı (şeihir dışı) 4 X 4 Bölge plânlama hiametlerin.de 
Arazi kaptıkaçtı (şdhir dışı) 4 X 4 Ankara nâ'zıım plân çalışmala 
Arazi kaptıkaçtı (vsethir dışı) 4 X 4 İzmir nâzını plân çalışmaların 

http://hiametlerin.de
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DIŞ TEŞKİLÂT İÇİN 

237 sayılı Kanun gereğince satınaümacak 
taşıtlar (*) 

Aded Cinsi 

l1! OBinek tenezızüh şasi 4 X 2 

B o y a n T 

Cak art a Büylüke 1 çili ği 
Cezayir Büyükelçiliği 
Hartum Büyükelçiliği 
Ottowa Büyükelçiliği 
Taypey Büyükelçiliği 
Tiran Büyükelçiliği 
Fildişi Safhili 
Filipinler 
Kinsihasa 
Kolomlbiya 
Kuveyt 

NOT 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

DIŞ TEŞKİLÂT İÇİN 

240 sayılı Kanun gereğince yenileri ile 
değiştirilecek taşıtlar (*) 

Aded Cinsi 

10 Binek tenöz'züh 4 X 2 

B e y a n ı 

Amınan Büyükelçi]iği 
J >onu Büyükelçiliği 
B rüksel Büyükelçiliği 
1 >akar Büyükelçil iği 
Lajgsos Büyükelçiliği 
Libya Büyükelçiliği 
Ortak Pazar D. Delegeliği 
Oslo Büyükelçiliği 

Aded 

4 
1 

Cinsi 

Binek tenezzüh şasi 4 X 2 
ıStation Waıgon tenezzüh şasi 4 X 2 

Aded 

10 

Dış tems 
mak: üze 

2.17 sayı 
temsilcili 
vamlı hi 
lar. 

Devlet 
NATO 

(*) Önceden öngörülmiyen olağanüstü hallerde, taşıt sayısı aynı kalmak ve 'Maliye Bakanlığının muvafak 
değiştirilecek taşıt cetvellerindeki temsilcilik isimleri arasında ve değiştirilebilecek taşıtlar cetvelindek 
maya ve yeni açılacak dış temsilcilikler için taşıt satmalmaya Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 



SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - SERMAYE TEŞKİLİ 

BÖLÜM : 32.000 KAMULAŞTIRMA VE 1SATINALMALAR 

Taşınmaz malların: 
1. Kamulaştırılması, 
Arazi, arsa, (bina, fabrika, depo, .çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
m ali arı n satın alın m ası, 
Üzerinde Meldenli Kanım ile diğer hükümlere göre aynî haklar tesisi 
için ödenecek bedeller,, 
2. Kanı ulaştırma, satın alıma, aynî bak tesisi işlemlerine ilişkin 
giderler, 
Bu arada icra, tahkim, tescil, tezyidi bedel dâvaları dolayısiyle 
ödenecek miktarlarla reislim, hare, masraf ve sözleşmeli avukatı olma 
yan genel ve katma bütçeli idarelerin avukat ücretleri ve geçici işga
lin gerektirdiği gidercerle hasara uğrayan ımahsul tazminatı ve buı: 
lara ilişkin diğer giderler, 
3. Bu işlerde kullanılacak taşınır ve taşınmaz malların kullanıl
masının zorunlu kıldığı giderler, 
4. İşçi gündelikleri ile İş Kanunu ve mevzuatı gereğince yapılacak 
ödemeler, 
32.100 - 32.900 neü maddelerden ödenir. 

II - TRANSFERLER 

BÖLÜM : 33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

KESİM : İKTİSADI' DEVLET TEŞŞBKKÜLDERİ VE (BENZERİ 
MÜESSESELER İİKTtİlSADÎ TRANSFERLER 

Kaynak açığını karşılamak üzlere T. C. Devlet Demiryalları İşlet-
'mesine, borçlanma gücünü yitirmiş belediyelerin programlanan 

yatırımlarını gerçekleştirmek ve 511 
edilen beleldiyeler fonundan karşdanam 
kasına yapılacak yardımlar 33.111 
ödenir. 

RÖLtMYE : 34.000 MALÎ TR 

ihracat ve turizm g^eflüştirme programı ve 
bütçeli idarelerle kamu teşeiblbüsleritıe yap 

İhracatın ve turizmin geliştirilmesi .gay 
jeleri desteklemek ve özellikle pazar 
ağırlık verilen diğer konularda kamu 
tırılacak çalışmalara yardımcı olmak ü 
Teşkilât -dâhil) ve katma bütçeli idare 
lacak tertiplerine Devlet Plânlama 
Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. Ay 
ve teşebbüslerine yapılacak ödemele 
karşılanır. 

Yas meyva ve selbze ihracat giderleriyle za 

Yas meyva ve sebze ihracelden ihraca 
zarar ihtimali karşısında ihracattan 
Bakanlığının teşviki ile dış memlek 
altımda yapılacak ihracattan mütevelli 
(ihracın gerektirdiği ve zıorunlu kıldığı 
mesi, Maliye ve Ticaret bakanlıklariyl 
reken kararlaştırılarak 34.273 ncü m 
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Mahallî idarelere yardım : 

Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerim teşvik etmek 

üzere il özel idarelerine yardım : 

Bu yaddım : 
1. İLktisaden «-eri kalmış bölgelerdeki köylerin toplumsal kalkııı-
ırıasiylo ilgili faaliyetlere, 
2. 'Tamamlatılmak üzere olan sıoısyal. ve ekonomik hizmetlere önce--
lik tanınmak kaydiyie yapılır. Sarf usulleri Köy İşleri, Maliye ve 
İçişleri bakan lıkLatiyle Devlet Plânlama T'Oış'kilâtı tarafından m üste 
rekeu teıslblit edilecek esaslara göre düzenlenir. Ve Toprak - İskân 
İsleri (ieııcl Müdürlüğü (bütçesinin 34J350 nei ımaddeisinden ödenir, 

IvLSİM : İKRAZLAR VK AVANSLAR 

İktisadi Devlet Teşekkülün ve benzeri müesseselere yapilacalk ikraz : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yatırımları 
için, ilende artırılacak serim ayelehine ınalbsulbedilhıek kaydiyie, 
Maliye Bakanlığınca teshit edilecek esaslara göre yapılacak ik radar 
v>4.oi52 - ;14.55;> neü maddelerden ödenir, 

Yardım ve ödünç verme : 
Dışişıleıi Bakanlığınca, ecnebi memleketlerde muzdar duruma düş
tükleri salbit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebi
leceklere mcımlekete dön üsle rinde geıi alınmak üzere, ialde edenr.';-
yecek durumda oldukları görülenlere memlekete ıdlönüş ve yolda 
yiyecek maisrafları için verilen ödünç paralar, (IBu paralar borçlu
ların yurda •dönüşlerinde ilgili muhasiplikçe takip ve tahsil edilir. 
Muhtaç ve fakir oldukları tahkikat neticesi salbit olanların borçlan 
Mühaseibei Umumîye Kanununum l<>r> neü maddesi bükünde ti daire
sinde terkin olunabilir. 

Memleketimizi tanıt/ma m 
ketlere geçici oılarak gön 
anlaşılanların, âni ve çilek 
gidenleri, muhtaç; vaziyett 
ye için yapılacak hukuk 
bulundukları memlekettek 
•duruma düşen Tüilklere 
ya,pıl.acak her türlü iaşe, 
Dışişleri Bakanlığı bütçel 

den ödenir. 

Muhtaç ve muısdar durum 
(-ena.ze giderleri de gerek 

!.;>;> neü madde hükümle 
ödünç oılarak verilen pa 
ğu gibi % 50 l'azhvsı i İv 

BÖLÜM : 35.00 

KKSLM •. UMLKL İ A 
< 

} Kil savdı Kanunun geçi 
meler de ;>5:280 nei madde 

54.'î4- sayılı Kaııııımııı 14 
delerine istinaden limeik 
r/c 1 1er ve diğer ödeme 
ödenecek gecikme faizimi 
delerden öklenir. 
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KESİM : DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK 
VE BENZERİ TEŞEKKÜLLER^ YARDIMLAR 

Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar : 
Üniversitelerce yapılacak yardımlar teslbit edilecek esaslar daire-
sinde fakülte yönetim kurullarınca ödenir. 

Talebelere yemek yardımı : 

Üniversiteleree talelbeye ucuz yemek verilmeısini teminen yapılacak 
yardımlar mediko siosyal merkezi veya merkezî bir üniversite örgü
tü vasıtasiyle veya ö<zel yönetmelikleri gereğince ödenir. 

Yemek yardımı : 
Memur ve müstahdemlere öğle yemeği için yapılan bu yardım 
ilgili bakanlık veya teşkilâtın yardım sandık veya derneğine veya 
sendika yardımlaşma sandıklarına öidenlir. Memur ve müstahdem
lere nakden verilemez., 

BÖLÜM : 36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

KESİM : İÇ DEVLET BORÇLARI, DIŞ DEVLET BORÇLARI 

İç Devlet borçları ve dış Devlet borçları, borcun doğuş yılına ba
kılmaksızın cari yıl bütçesinden ödlenir. 

• • • • > • • • >&<. 

ırruf bonoları her türlü giderleri : 

Tasarruf bonlolarcnm icabettirdiği faz 
maddeden ödenir. 

KESİM : İLÂMA BAĞL 

Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin 
bulunımaması sebebiyle kendi tertibin 
ları) tertibinden ödten'eımiyen ilâma ba 
çede tertibi bulunmıyan ilâ/ma bağlı b 
ğince sulh yolu ile alacaklısına öJdenlm 
3'6.400 - 36.499 ncu maddelerden öldenir 

KESİCİ i FAİZ, A 

Faiz, acyo, para farkları dolayı&iyle 
cari hesaplarının faiz ve muamele v 
için mu/htelilf kanunların verdiği yetk 
'bonoların faiz, koalisyon, Gider Yen 
kısım ithalâttan alınan Hazine hissel 
ödenecek acyolar; (Faiz, acyo) madid 

• < ' • • • 





237 Sayılı Taşıt Kanununun 11 nci 
gereğince taşıt cetveli 





CUMHURİYET SENATOSU 
237 sayılı Kanıma göre kullanıühnafeta olan taşıt cetveli 

Sıra 
No. Taşıtın cinsi Modeli Markası Almış tarihi l i r a K. Kayıt yeri Plâk 

1 Binek otoanoibili 1962 Pontiac 9 . 7 . 1 9 6 2 55 985 Ankara 
2 Hizmet otomıolbiıli 1959 Ghevrolet 12. 5 .1962 42 500 » 06 A 
3 » » 1<966 Pleymout 28 . 7 .'1066 74 000 » 06 E 
4 » » 1967 Woisfvagen 14. 3 .1968 46 000 » 06 E 
'5 Triportör 1966 Arçelik 4 .12 .1967 13 560 » 06 E 
6 Hizımet otomıolbüli 1969 Ghevrolet 30 . 5 .1969 82 000 » 06 F 

MİLLET MECLİSİ 
237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Sıra 
No. Taşıtın cinsi Modeli Markası Almış • tarihi Lira K. 

71 

Kayıt yerli Plâk 

(1 Binek ot ;omobi)li 1962 Pontiac 25. 8 .1962 55 985 

K. 

71 Ankara 
2 Hizmet ; arabası 1959 Ghevrolet 2 . 5 .1962 42 500 00 » 06 A 
3 » » 1958 Opel 2 . 5 . 1962 50 000 00 » 06 A 
4 » » 1959 Taımus 2 . 5 .1962 33 707 48 » 06 A 
5 » » 1966 Chevelle 8. 6 .1967 63 000 00 » 06 E 
6 » :» 1966 Chevelle 8. 6 .1967 63 000 00 » m E 
7 Kaptıkaçtı 1963 Thames 15. 8 .1963 36 500 00 » 06 A 
8 » 1963 Thaımes 15. 8 .1963 36 500 00 » 06 A 
9 Kamyonet 1960 Wolsvagen 2 . 5 .1962 '21 949 46 » 06 A 

10 Kamyon 1965 Dodge 2 1 . 11 .1965 98 000 00 » 06 D 
11 Motosiklet (Sepetli) 1957 Zündap 6. 9 .1957 6 994 60 » 06 A 
12 » » 1960 B. M. V. 5 . 8 .1960 12 751 22 » 06 A 
13 » » 1959 Java 15 6 .1962 12 540 00 » 06 A 
14 Kaptıkaçtı 1968 Wolsvagen 26. 8 . 1968 45 000 00 » 06 E 
15 » 1968 Wolsvagen 26. 8 .1968 45 000 00 » 00 E 
16 » 1968 Wolsvagen 26. 8 .1968 45 000 00 » 06 E 
17 Arazi Pie-Up 1968 Jeep 26. 8 .1968 48 000 00 » 06 E 
18 Cadde Pic-Up 1967 Dodge 26. 8 .1968 45 000 00 » 06 E 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

nci maddesi uyarınca, 1969 yılında Cumhurbaşkanlığında mevcut taşıtların 
ve bedellerini gösterir1 cetveldir 

Modeli Markası 

Bedeli 
((riimrük-

AlııiLSi tarldıi ıs üz) lira 

1969 Mereedes <60'0 

iv ay d; y 

3 . 7 . 1969 KİS 306 Ankara, 

1968 Ohe :VfU >lct 28. 2 .1968 31 246 » 
1968 » 28. 2 . i 968 31 246 » 
1969 MVı feedes 280 S 16. 4 . 1969 38 472 » 
1969 » 280 KS o 7 . 1969 37 248 » 
1969 » 280 !S <> 7 . 1969 37 248 » 
1969 » 280 SK 16 . 4 . 1969 62 475 » 
1969 » 280 S o 'i . 7 . '1969 37 248 » 
1969 » 280 8 o . 7 . 1969 37 248 » 

1966 (lıo vr'o let 20. 9 , . 1966 23 947 » 



— 5 — 

Bedeli • 
Sıra (Gümrük
No. T aşıdın çeşidi Modeli Mar kası Almış tarliıhi süz) lira 

25 181 

Kayıt yeri Plâ 

11 Minübüs 1968 » 28 . 2 .1968 

süz) lira 

25 181 » 06 
12 » 1968 » 28 . a . 1968 25 181 » m E 
13 » 1968 » 28 . 2 .1968 25 181 » 06 A 
14 Kaptıkaçtı 1960 » 18. 5 .1966 25 513 » 06 A 
İT) i Kamyonet (Kaptık açtı) 1969 Mercedes L 408 16. 4 .1969 34 050 » 06 A 
Ki Pieık - Up 1966 Chevrolet 18. 5 . 1966 21 686 » 06 A 

Bir evvelki yıla nazaran değişiklikler : 

1. 1966 Chevrolet 2 aded binek otomobilin hizmet konusu kalmadığından Devlet Malzeme Ofisine teslim ed 
doldurmuş olduğundan 'kayıtlan kapatılan 1957 Spor Caddllac ibinck, 1963 Chevrolet ibinek, 1963 ve 1960 Chevrole 
Dodg'e (b'iri spor) Ibineik otomobili ile 1 aded 1954 Chevro'kt kamyonetin durumu Malîye Bakanlığına intikal ettiri 

2. i968 ve 1.969 bütçesinden ısatınahnan 7 aded binek otomobili ve bir aded kamyonet hizmete 'konulmuştur. 
3. 1970 'bütçesinden (527 sayılı Kanun gereğince, 1968 yılında, 1969 ve 1970 yıllarına, geçerli olarak yapılan m 
3 aded binek otomobili ve 1 aded küçük otobüs, satmalmacaktır. 
4. 1970 'bütçesinden taşıt kadromuza katılaealk ibinek otomobillerinin muka'bilii, kontenjan fazlası olanlar dev 

Aded Cinsi 

SAYIŞTAY 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Markası Satmalıma tarihi 

Binek otomolbilli Süper Buiek 1954 modeli 8 . 12 . 1954 
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ANAYASA MAHKEMESİ 

Aded Cinsi 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar cetve 

Model ve markası Pİâfca Nıo. su 
Saıtmallmıa 

tarihi 
Be 
L 

1 Binek otomobili 
1 Kaptıkaçtı 
1 ıStationl Wagon 

1968 Pleymut 
1963 Thames 
1968 Ramlbler - Amıbasador 

0026 
06 AS 367 
06 AP 186 

26 
3 

18 

4 . 1968 
7 . 1963 
10. 1968 

60 
36 
76 

BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık adına tescilli ve halen kullanılmakta bulunan araçlar (237) sayılı Kanunun 11 nci maddesine 

Satmalma tarihi ve b 
Hizımeit makamı Sayısı Cinsi Markası Tarih Lira 

Başbakanlık 
» 

Devlet Balkanı 
» ;» 
» » 
» » 

Köy İşleri Bakamı 

Başbakan Müsteşarı 
Yabancı misafir 

237 sayılı Taşıt Kanununun 1 sayılı cetveline göre 
Binek 

» 
» 
» 
» 
;» 
» 

1960 - Cadülac 
1966 - Ohevrolet 
1963 - Chevrolet 
1967 - Chevrolet 
1963 - Chevrolet 
1967 - Ohevrolet 
1967 - Ohevrolet 

237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetveline göre 

1967 - Ohevrolet 
1955 - Ford 
1955 - Buiek 
1955 - Ford 
1963 - Cadillac 

29 .12. , 1960 160 0 
31 . 5 . 1966 70 00 
4 . 7 . 1963 65 00 
22 . 5 , . 1967 70 0 
4 . 7 . . 1963 65 0 
21 . 7 , . 1967 70 0 
22 . 5 . 1967 70 0 

21 . 7 . , 1967 70 0 
28 . 2 . , 1962 3 
26 . 12 . . 1959 31 3 
10 . 2 . 1962 36 
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DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun 11 nlci maddesine göre mevcut araçlar cetveli 

Hizamjeffc tmiaJkiaımı iSaıyısı Çinisi Markası 
Satmalıma t 

(Tesl 

Başkanlık makam arabası 1 Binek 1963 Chevrolet 18 . 9 
Başkanım Sözcüsü arabası 1 » 1963 Plyımioarbh 4 . 2 
Hizmet arabası 1 » 1962 Ford 15 . 9 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

237 saydı Kanunun 11 nci Maddesine göre mevcut taşıtlar cetvel 

Satmalnıa L 

Aded Cinsi Markası Tarihi Bedeli 

1 Kamyonet Ford 29 . 3 . 1961 51 172 72 Yük taşım 
1 » Volks - Waıg'en 29 . 3 . 1961 21 949 46 Yük taşım 
1 Bilmek otomobili Ohevırolet 31 . 5 . 1969 82 000 Dıaimî hiz 
1 » » ı Chevrolet 4 . 2 . 1962 43 000 Daimî hiz 
1 » » Ford 7 . 1 0 . 1963 Daimî hiz 

redilen ar 
Sayım ve 

10 Jeep Je'ep nik Yard 
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DtYAiNET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Mahalli Aded 

Merkez 

Cinsi 

1 Hizmet otomobili 

» 1 Binek otomobili 

» 1 Hizmet otomobili 

Ankara 1 Hizmet arabası 

Bursa 1 :» > 
İzmir 1 » » 
Kayseri 1 » » 
Doğanlhisar 1 » » 

Sivas 1 » » 
Muğla 1 » » 
Muş 1 » » 
Adana 1 » » 
Kocaeli 1 » » 

Niğd'e 1 »' » 
Sakarya 1 » » 

237 sayılı Taşıt KaMinunun 11 nci maddesine göre düzenlenen cetvel 
Satmalnıa 

Evsafı tariıhi Bedeli 

1956 model, Fıorıd marka (8) sıiüiiındiırfla Cos-
timline tipi Şasi No. U6SC - 130 546, rengi 
siyah, motor No. 15486372 
1960 modlel Ford marka, (6) siüiimdıirlıi Ce-
•dain tipi Şıaisi No. OF32 V 292676 
1964 model Ford marka (8) silindirli Ce-
dan tipi 

İLLEIl 
1961 model Rambleır marka (6) Cyl 
Şasi No: W'89125, rengi siyak, oto No: 
EF 31024 
1956 model Jeep 
Volıks - Wagen Minibüs 
1953 Willys Jıeep C. J. 3B 
Motor No. 4FR 174819, Şasi No. 453CB2 
:32968 
Ford minibüs açık mavi 
1956 model Willys Jeep 
1962 model (4) Cyl. Station Wa'gon 
1954 Willys 
Opel -1964 -1050 Kg. ağırlığında (4) Cyl. 
"SVdllys Overlând Jeep otosu 1954 model 
Anadol 
Skoda 1967 madel Şasi No. H. 003495 
Motor No. H. 734129 mavi renk 

5 . 5 . 1958 24 177 65 D 

18 . 2 . 1967 4 211 12 B 

13 . 9 . 1968 Bedelsiz H 

25 . 1 0 . 1966 Bedelsiz H 
19 . 5 . 1967 2 300 H 

Bedelsiz H 
1967 Bedelsiz H 

1966 Bedelsiz H 
7 . 7 . . 1967 3 500 H 

Bedelsiz D 
12 .12 , . 1965 250 H 

1968 Bedelsiz 

2 000 

H 

H 

1969 26 000 H 
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ADALET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanunruın 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar cetveli 

Tahsis edildiği hizrmlet 

Makamı otomobilli 
Müsteşarlık Makam, otoımobili 
Yargıtay 1 nci Başkanlık Makam otomobili. 
Yargıtay C. Başsavcılığı Malkam otomobili 
Hizmet arabası 
Adlî Tıp Kurudu için 
Adlî Tıp Kurulu için 
Evrak Müdürlüğü 
Adana C. Savcılığı (Ame. Hava Kuvvetlerinden) 
Bursa Cezaevi için 
Siirt Cezaevi için 
Erzincan Cezaevi için 
Sakarya Cezaevi içim 
Tekirdağ Cezaevi için 
Kırşehir Cezaevi için 
Samsun Cezaevi için 
Eskişehir Cezaevi için 
Aksaray Cezaevi için 
Aydın Cezaevi için 
Kars Cezaevi için 
Elâzığ Cezaevi için 
Trabzon Cezaevi için 
Düzce Cezaevi için 
Gaziantep Cezaevi için 

Aded Cinsi Model ve markası Plâka No. su 

1 Otomobil 1969 Chevrolet 0008 
1 Station Wagon 1963 Chryler 06 AA 209 
1 Otomobil 1957 Chevrolet 06 AA 156 
1 » 1958 Buick 06 AA 159 
1 Station Wagon 1960 Chevrolet 06 AA 681 
1 Ambulans 1960 Volks - "VVageıı 
1 » 1960 Volks - Wagen 
1 Motosiklet 1959 Java 06 AL 679 
1 Otomobil 1957 Fomd 
1 Kamyon 1960 Ford 16 AC 361 
1 Panel 1955 Chevrolet 19 AC 130 
1 » 1955 » 24 AC 189 
1 » 1960 » 54 AC 216 
1 » 1953 » 59 AC 016 
1 » 1953 » 40 AC 073 
1 Kamyon 1962 Ford 55 AE 200 
1 Paınel 1960 Chevrolet 26 AC 007 
1 Kamyon 1946 Thames 62225 
1 » 1960 » 09 AE 026 
1 » L. TF. 6. Tahames Ford 75047 
1. Panel 1953 Chevrolet 23 AC 581 
1 Kamyon 1950 Fordson 61 AC 648 
l Panel 1955 Chevrolet 41 AC 559 
1 » 1953 Chevrolet 67 AC 014 
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Tahsis edildiği hizmet Aded Cinsi Model rve (markası Plâka No. su 

Giresun Cezaevi için 1 » 1968 » 
Erzurum Cezaevi için 1 » 1968 » 
Yozgat Cezaevi için 1 » 1969 » 
Gaziantep Cezaevi için 1 » 1969 » 
Erzurum Cezaevi için 1 » 1969 » 
Tokat Cezaevi için 1 » 1969 » 
Nevşehir Cezaevi için 1 » 1969 » 
Maraş Cezaevi için 1 » 1969 Morris 
Denizli Cezaevi için 1 » 1969 » 
Akşehir Cezaevi için 1 » 1969 » 
İzmir Kapalı Cezaevi için 1 » 1969 » 
Toptaşı Cezaevi için 1 » 1969 » 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince 1970 malî yılı Bütçe gerekçesine eMenecek 

Evvelki yıla 
Sıra Beherinin bedeli nazaran 
No. Aded Cinsi Markası Alınış tarihi Lira K. değişiklik 

1 1 Kamyonet (Arazi 
binek) Land - Rover 1962 31 871 

2 1 Kamyonet (Arazi Chevrolet 1963 65 000 
kaptıkaçtı) 

3 1 Binek otosu Chevrolet - Sedan 1964 11 257 (A. İ. D.) TıegksiÜâlt 
resi Başkanlığımla 

4 1 Motosiklet Harley -Davitson 1948 3 900 
5 1 Binek otosu Mercedes 1959 112 500 
6 1 Binek otosu Chevrolet 1962 65 000 



No. Aded Cinsi Markası Almış tarihi 

1 Kaptıkaçtı (Mikro- "VVıolksvagen 
büs) 

1 Binek otosu Chevrolet 

1962 

1969 

9 
10 

8 Jeep 
20 » 

Üniversal 
Lanıd - Rover 

1957 
1959 

11 56 » Land - Rover 1960 

12 70 » Lanld - Rover 1961 
13 6 » Willys 1962 
14 5 » Land - Rover 1962 
15 36 Jeep (Arazi bimelk) Austin 1962 
16 11 Jeeıp Austin 1963 
17 55 » Land - Rover 1963 
18 1 » Trückutuliti 1964 

19 162 Jeep (Arazi binek) 
Oj - 5 tipi (4X4) Üniversal 1965 

20 78 Jeep (Arazi binek) 
Cj - 5 tipi (4X4) Üıniversal 1967 

21 44 Jeep (Arazi binek) 
Cj - 5 tipi 4X4) Üniversal 1968 

22 67 Vali ıbinıe'k otosu 
23 51 1969 Malî yılı için

de alınacaktır. 

— 16 — 

Evvelki yıla 
Beherinin bedeli nazaran 

Lira K. değişiklik 

28 945 

K. 

35 000 

15 750 
29 500 4 

(Aınerlikıan 
dan verillm 

4 Jaejpten 
nuaıddasiine 
rnıiş, biri de 
gietiriillımlİLştiır 

•31 200 5 237 sayıllı 
Tnaik üzene 

27 500 2 » 
26 000 
31 775 
33 400 10 »' 
33 400 4 » 
25 950 
2 614 1 237 sayılı 

mak üzere 
kilâtına ve 

34 500 3 » 

34 500 4 

34 500 Özel idare 
olup Bakan 
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 1 nci maddesi gereğince 1970 malî yılı Bütçe gerekçesine eklenece 

Evvelki yıla 
Beherinin bedeli nazaran 

Cinsi Markası Alınış taırihi Lira K. değişiklik ' 

Binek Vord 17.12.1952 13 750 
» » 20.3.1952 13 334 

Binek Buick 15.7.1954 15 474 24 
» Chevrolet 12.2,1965 8 704 
» Dodg'e 19.2.1955 8 123 23 
» Chevrolet 9.5.1955 9 402 40 
» » 24.4.195(5 10 767 35 
» » 14.11.195Ü 11 131 32 
» Buick 30.11.1958 20 850 
» Osnıobil 20.(5.1958 26 951 08 
» Chevrolet 8.7.1958 24 237 78 
» » 20.1.1958 18 000 
» » 9.7.1958 25 000 
» » 7.1.1958 40 000 
» » 13.6.1959 40 000 
» » 29.2.1960 55 000 
» » 29.2.1960 60 000 
» Buiok 29.2.1960 60 000 
» Ford 29.2.19(50 60 000 
» Ford Sodan 1.8.1963 Anrerik an yard] 
» » » 1.8.1963 » » 
» Chevrolet 7.11.19(53 » » 
> » 9.6.1963 65 000 
» Ford 17.1.1964 65 000 
» . Chevrolet 1.11.1965 Aıtnerik :an yardı 
» Ford Sedan 1.11.1965 » » 



I Cinsi Ma ricası Almış tarihli 

» Fond 9.8.1968 
» » 9.8.1965 

Binek DîHİPfO 1 . 1 1 . 1966 
» Vollra - Waj4"cn 1 . 7 . 19(57 

Statiou W'ag'Oiı Willys 20 . 6 . 1953 
» » » 8 . 6 . 1955 
» » » 14 . 6 . 1955 
» » » 30 . 5 . 1958 
» » » o;> . 6 . VM''2 
» • » Vord 5 . 6 . 1963 
» » Wilİ!ys 9 . (i . 19('4 

Jeep » 5 . 5 . 1950 
» Land Rovor 27 . 8 . 1952 
» » » o . 1.1. . 195° 
• » Willys 25 . 2 . 1°53 
» > 24 . 1 2 . 1953 
» • > . 1 . 1954 
» ;,• Ki . 4 . 1955 
» Land Eo \cl- :m . . 4 . 1955 
» Wil.lys 26 . . 7 . 1958 
» » 28 . . 8 . 1958 
» » 28 . . 8 . 1958 
» » 2 . . 8 . 1960 
» » 29 , 8 . 1961 
» » 14 . 1 . 1951 
» » 25 . , 5 . 1965 
» » 5 . . 2 . 1963 
» Austm' 1 . 6 . 1963 
» Willys 5 . 1 1 . 1963 

— 18 — 

Evvelki yıla 
Beherinin bedeli nazaran 

Lira K. değişiklik 

67 000 
Amerikan yardımı 

67 000 
Alman yardımı 

8 103 
9 588 
9 511 54 
20 000 

Amerikan yardımı 
» » 
» » 
9 400 
7 605 
7 505 ' 
6 183 
6 495 70 
7 080 
6 889 77 
6 665 66 
15 000 
17 767 05 
15 500 
26 000 
30 000 
26 000 

Hibe 
41 000 
33 400 

Amerikan yardımı 
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Sıra 1969 Kaydı Tebeddülat Satm- 1970 
No. mevcudu silinen yapılan alınan mevcudu Cinsi 

57 2 
(58 6 
59 10 
60 i6 
61 24 
62 8 
63 49 
64 2 
65 1 
)06 50 
67 

153 
68 '1 
'69 '1 
'70 11 
71 3 
72 2 
73 2 
74 « 
75 1 
76 12 
77 

41 
78 5 
79 4 
80 5 
81 

240 

240 

10 

11 

Kamyon 
6 » 

10 » 
6 » 

24 » 
o 
o 

» 
45 » 

2 » 
1 » 

45 » 
240 » 

382 Toplam 
1 Ambulans 
1 » 

11 » 
3 » 
2 » 
2 » 
8 » 
1 » 

12 » 
10 » 

51 Toplam 
5 Minibüs 
4 » 
5 » 

11 » 

24 11 25 Toplam 

23 — 

Markası Yılı Bedeli 

l 'ord 1960 51 000 
» 1961 52 000 
» 1962 56 000 
» 1963 47 250 
» 1966 02 000 
» 1964 68 000 

G. M. C. •1967 7 509 
KEO 1967 12 894 
Vinçli IÜ967 17 '874 
Bedford '1967 98 0O0 
Unitııog 1969 95 000 

1946 Belli d 
Austin 1950 Belli d 

» 1900 '33 000 
» 1903 33 000 

Oh evrol et 1963 79 '500 
» 1904 79 500 
» 1966 79 500 
» 1907 7 000 
» 1966 134 500 

Jeep 1969 80 000 

Thames 1964 59 000 
» 1967 48 000 
» 1967 48 000 

Volkswagen 1968 49 500 



Sıra 1969 Kaydı Tebeddülat Satın- 1970 
No. mevcudu silinen yapılan al man'mevcudu Cinsi 

82 4 4 Otobüs 
83 5 5 » 

4 5 9 Toplam 
84 1 1 Motosiklet 
85 11 11 » 
86 15 15 Sepetli M. sıklet 
87 85 85 Motosiklet 
88 15 15 Sepetli M. sıklet 

127 1 126 Toplam 
89 1 1 Traktör 

1 1 Toplam 
•90 (11 1 10 Helikopter 
91 2 2 » 

11 1 2 12 Toplam 

1 763 33 10 367 2 097 Oenel toplam 

24 — 

Marl :ası Yılı 

Ford 1967 
Bedford 1967 

Zundap '1952 
Jawa 1967 

» 1967 
B. M. V. 1967 

» 1967 

Fordson 1958 

Angusta B eli 1967 
AB 204 B 1969 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince hazırlanan Dışişleri Bakanlığı taşıt ce 

Bakanlık Merkez Teşkilâtı otoları 

Adedi Hizmetin nevi Sene Modeli Markası No. su 

Bakan binek otosu 1963 1960 Cadillac 0011 
Genel Sekreter binek otosu 1955 1955 Buick 0016 
Hizmet otomobili 19G1 1955 » 0053 
Kaptıkaçtı 1969 1968 Volkswaigen 06.FF. 108 
Jeep 1961 1960 Land - Rover • 06.AR. 748 
Hizmet otomoibili 1966 1963 Mercedes 06.ED. 651 
Hizmet otomobili 1965 1965 Plymouth 06.EL. Û29 
Triportör 1969 1969 Ar çelik 06.FF. 721 
Hizmet otosu 1960 Binek 06.EU. 487 
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Dış teşkilât için 
237 sayılı Kanun gereğince satınahnacak 

taşıtlar (*) 

Aded Cinsi 

Binek tenezzüh şasi 4 X 2 

Cakarta Büyükelçiliği 
Cezayir Büyükelçiliği 
Hartum Büyükelçiliği 
Ottowa Büyükelçiliği 
Taypey Büyükelçiliği 
Tiran Büyükelçiliği 
Fildişi Sahili^ 
Filipinler 
Kinshasa 
KolomJbiya 
Kutveyt 

Dış teşkilât için 
237 sayılı Kanun gereğince yenileri ile 

değiştirilecek taşıtlar (*) 

Aded 

10 

Cinsi 

Binek tenıezMıüh. 4 X 2 

Amman Büyükelçiliği 
Bonn Büyüke] çiliği 
Brüksel Büyükelçiliği 
Dakar Büyükelçiliği 
Lagos Büyükelçiliği 
Libya Büyükelçiliği 
Ortak Pazar I). Delegeliği 
Oslo Büyükelçiliği 

Aded 

5 
!10 

Dış temsilcil 
mak üzere. 

237 sayılı Ta 
temsilcilikler 
vamlı hizmet 
lar. 

Aded 

(*) Önceden öngörülmiyen olağanüstü hallerde, taşıt sayısı aynı kalmak ve Maliye Bakanlığının 
muvafakati alınmak suretiyle satınahnacak ve değiştirilecek taşıt cetv ellerindeki temsilcilik isimleri 
arasında ve değiştirilebilecek taşıtlar cetvelindeki temsilcilik isimlerinde değişiklik yapmaya Dışişleri 
Bakanlığı yetkilidir. 
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MALİYE BAKANLIĞI 

Aded Cinsi 

il Binek 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 Minibüs 
1 » 
1 Pick - up 
1 » 
1 » 
1 (Station - "Wagoıı 
1 Pick - up 
1 Panel 
1 Kaptıkaçtı 
'1 Pick - up 
1 Station - Wagon 
3 Kamyonet 
1 » 
1 Kaptıkaçtı 
1 Kamyonet '' 

237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince Maliye Bakanlığına ait taşıtlar cetveli 

Markası Modeli Bedeli Plâka No. Tahsis olunduğu hizmet 

öhyrisler 1904 00112 Bakanlık makamı 
Mercedes 1959 0Oİ2 » » 
Oldsmöbil 1967 06 - AA - 211 Müsteşarlık makamı 
öhevrolet 1964 06 - FE -177 Bakanlık hizmetler 
Ford 1962 06 - EU - 239 » » 
öhevrolet 1961 06 - EY - 522 » » 
Plymutıh 1966 60 000 06 - FC - 793' >> » 
öhevrolet 1964 06 - FA - 929 » » 

» 1064 0 6 - F E - 1 7 6 » » 
» 1964 06 - FA - 931 » » 
» 1963 06 - EZ - 799 » » 

Wolkswagen 1900 06 - DC -155 » » 
Ford 1963 06 - EY - 34'3 » » 
Dodge 1966 06 - EZ - 886 » » 
Mercury 1-900 35 000 06 - AN - 458 Ankara Defterdarlığı 
Ford 19I39 35 000' 0 6 - A E - 4 9 0 » » 
Jeep 1964 016 - EY - 9512 » » 
Ford '1960 46 000 34 - AE - 666 İstanibul D efte rd a rlı ğı 
Wolkswageın 1960 33 763 34 - AF - 565 » » 
Ford 4 037 34 . F F - 384 » » 
öhevrolet 50 000 !34 - AE - 665 » » 

» 
Ford » 

» 
» 

Wolkswagen » » 
İnter 1902 Ö6-FF-542 istanbul Basılı Kâğıt ve 

(Mahzenleri Şefliği 
Evrak 



J 

— 30 • 

Aded Cinsi Markası Modeli 'Bedeli Plâka No. 

1 Kamyon Chevrolet H942 
1 » G. M. C. 1946 
fi 'Binek Ford 1960 
1 » » 1960 
1 » » 1960 
il » » 1960 
1 ıStation - Wagon Jeep 1964 
1 Pick - up » 1964 
1 Kamyon 
1 Kaisair Jeep 1965 
1 Pick - ııp » 
'1 Binek Ramibler 1962 

Tahsis olunduğu hizmet 

Darphane ve Damga Matlbaası 
» » » 

Adana Defterdarlığı 
Bursa » 
İzmir » 
Konya » 
Aksaray Vergi Dairesi 
Ayvalık » » 

» » » 
» •» » 

Et'ciş Malınüdür 1 ügrinde 
Paris Malî Tcmsileiliğln'de 
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î 1 i 

Afyon : 

Ağrı 

Amasya 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince mevcut taşıtlara ait listedir. 

Bedeli Önceki yıkı .p:öre 
A d e d Cinsi 

1 Binek 
1 Binek 
1 Din. ve Taş. 
1 Binek 
1' Kamyon 

1 Jeep 
1 J eep 
1 Pie'k - u p 
1 Jeep 

1 Jcep 
1 J eep oto. 

1 J e e p 

1 Jeep 

1 Kamyon 

•1 P i k a p 

1 J eep 

1 K a m y o n 

1 K a m y o n 

Markası ve modeli 
Alınış 
t a r ih i Li ra K. 

Wii iys 19'5S 
Land - Rover 1902 
Jeep 1983 
Bcımult 1965 
F ia t 11)63 

Wil lys 
AVİllys 
Dodge 
Okul taşıt aracı 

19.6.1958 16 921 
27.2.1962 32 5CO 
E'kim 1985 J8 000 
18, 6.1963 87 500 

1858 1:6 900 

1968 86 000 
19-68 47 000 

9. 6 .1968 

Amer ikan tipi 1950 M. 28. 8.1982 7 500 
AVillys 28,8 .1902 2 -500 

Amer ikan t ipi 1955 M. 1. 6 .1968 J0O 

AVillys 1960 

Dcsoto 1961 

AVillys 1968 

Wil lys 1966 

Dodge 1966 

Dodee 1966 

1960 32 675 

196L 62 000 

1968 '50 000' 

1966 34 500 

1966 98 000 

1966 98 000 

değişiklikler 

D-ğ ' ş İk l lk yok 
Değişiklik yok 
Değişikl ik yok 
Değişiklik yok 
Tamir i gerekir 

Tamir i gerekir 
Sağlam 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Motor ve grank 
çalışmaz 

Değişiklik yok 

Değişikl ik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişikl ik yok 

M. Eğ. M 
M. Eğ . M 
M. Eğ. M 
M. Eğ. M 
M. Eğ . M 

M. Eğ. M 
M. Eğ. M 
Al. Eğ. M 
Kız İ lköğ 

Merkez Sa 
Merzifon S 
ına işleri. 
Beyazıt Ik 
ve köyler 
hizmetind 
M. Eğ. M 
'kontrol ve 
M. Eğ . M 
zeme nakl 
M. Eğ . Mü 
ve kon t ro l 
M. Eğ. Mü 
ve kont ro l 
M. Eğ . M 
zeme nak. 
M. Eğ . M 
zeme nak. 
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î l i Aded Cinsi ^Markası ve modeli 
Alınış 
tarihi 

Bedel 
Lira 

Ankara : 1 'Minibüs Ford 11960 '9.10.1965 '2 4'2'G 

1 Otolbüs Fargo 1947 17. 7 .1967 9 500 
1 'Kamyonet Wolks- Waigcn 1960 18. 4.'1963 m 949 
1 Otolbüs GiMC. 1952 10. 4 .1967 5 000 
1 ıSteyşin Willys 1958 5.10.1965 8 250 
1 'Otoıbüs I^ord 195li 1961 
1 Pikap ühovrolct 1955 1962 
'1 Pikap Willys 19/61 7 5010 

1 Jeep 

1 'Otolbüs 

'1 (Kamyon 

1 Otolbüs 

1 Pikap 

1 Jeep 

1 iStation 

1 Minibüs 

1 Pikap 

Wil]ys 

P.edfort 

Chevrolet Î942 

T ii a rııes 

Model No. 473.4 

Wiilys 

Ford 1955 

Wolks - Wageıı 

Ford 1959 

1961 5 000 

1961 '40 000 

195I9 8 500 

10.9.1966 33 !800 

10. 1.1(902 5 000 

11.1 .1959 145 900 

11. 4 .1961 '17 000 

8. 5 .1967 16 000 

1963 13 000 

•Önceki yıla göre 
değişiklikler 

Motor kısmı 
komplec değişti
rildi, oturak ilâ
ve edildi. (Deği
şiklik yok) 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
'Değişiklik yok 
IGenel depodan 
hurda olarak alın
mıştır. 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Boya 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Yatıl 
Anka 
Anka 

Yıldı 
Otelc 
Otelc 

Akşa 
Merk 
!2. A 
lerind 
2. A 
metin 
Anka 
rini 
Anka 
Anka 
ve öğ 
1. Er 
işleri 
Anka 
hizm 
Kız T 
hizm 
Akşa 
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Almış : Bedeli 
Aded Cinsi -Markası ve modeli tarihi Lira K. 

1 Kamyon Ford 1958 24. 3 .1959 04 000 
1 Kamyon Willys 1952 25. 3 ,1963 -9 300 
n Kamyon Ford 1946 1946 •6 308 56 
1 Otobüs Chevrolet H945 20 000 
1 Jeep L and r o ver 1964 25 950 
ll Kamyonet International 1954 14 555 

1 Steyşın Wolks - Wagen 1966 16 000 

1 Otofoü's Dodge 1942 1942 13 762 17 
n Otobüs OMC. 1959 1967 150 000 

1 Otobüs Thames 1956 1956 33 800 

1 iSteyşin Chevrolet 1957 1965 50 000 

1 Steyşin Chevrolet 1957 1965 50 000 

1 Steyşın Eampler 1960 1960 52 800 
1 Steyşin Wolks - Wagen 1948 •1952 6 675 

1 Kamyonet Fiat 1955 1956 12 575 
1 Kamyonet Chevrolet 1942 1945 8 961 20 
il Vinç. Kom. Ford 1944 1958 10 000 

a Steyşin Dodge 1952 1958 10 000 
a Steyşin Chevrolet 1957 1966 40 000 
1 Otobüs Ford 1952 1961 75 OOÖ 
.1 Filim ekit. Opel 1961 1961 45 000 
1 Filim ekit. Opel 1961 1961 46 i 500 
1 Filim çek. v. Opel 1959 1961 42 ; 500 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
'Binek aralbası ka-
rüseri yapıldı. 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Akşam San 
Akşam San 
Okul döner 
Okul döner 
Okul hizme 

Okul döner 
Kız Teknik 
metinde 
Elâzığ Tek 
Erkek Tek 
sitesi perso 
Erkek Tek 
sitesi perso 
Erkek Tek 
metlerinde 
Meslekî ve 
Müdürlüğü 
Meslekî ve 
Erkek Tek 
s atın al m a i 
Erkek Tek 
Erkek Tek 
Erkek Tek 
şıma işlerin 
Erkek Tek 
Meslekî ve 
FRG- Merk 
FRGr Mer 
F-R>G- Merk 
FRG Merk 
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Almış Bedt 
i l i (Adetâ Çinisi 'Markası ve modeli tarihi Lira 

Ankara : 1 Filim ekit. Opel 1959 (1961 42 500 
'1 Filim ekit, Willys 1952 _ 11954 25 650 
1 Filim akit. Delalhey 1954 1954 40 000 
'1 Filim ekit. Delahey 1954 1954 40 000 
1 Filim eki t. Opel 1902 1962 5 000 
1 'Tam. ekil Opel 1961 1961 75 000 
1 Hîiz. vasi Opel 1961 1961 
1 Gez. Kit. 0. Bedford 1969 171 500 
a iG-ez. Kit. 0. Bedford 1969 171 500 

Antalya : T Jeep Wiîîys 1947 1947 6 sm 
1 Kamyonet Wolks - Wag<en 1960 1962 21 949 

1 Jeep Larid - Rover 1963 1964 25 9150 
1 Pikap Dodî cî 1966 47 000 
1 Jeep Land - Rover 1964 25 900 
1 Jeep Land - Rover 1960 m ooo 
1 Jeep Willys 11966 

Aydın : 1 Oto'biis Ford 1943 1961 20 000 
1 Kamyonet Ohovrolet 1942 1946 2 152: 
1 Jeep Land - Rover 1963 1964 25 950 

Balıkesir : 1 Jeep Willys 1953 (1953 9 683 
1 Jeep Willys 1960 1961 ,32 675 
1 Jeep Willys 1960 1961 3:2 675 
1 Pikap Willys 1962 '1963 49 OOO 
11 Kamyon BMC Morris 1963 1963 67 445 
İl Kamyon BMC Morris 1968 1963 67 445 
il Otomobil Reneuld 1963 1965 20 000 

önceki yıla ıgöre 
K. değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
.Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

44 [Değişiklik yo'k 
46 Üzerine 1 tentene 

(çekildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
'Tenteli 
Tenteli 
Komple m< 3tor de-
ğişti. 

Değişiklik yok 
50 Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

70 Değişiklik yok 
65 Değişiklik yok 
65 Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 



î 1 i 
Almış 

Aded Cinsi ıMarkası ve mo deli tarihi 

1 Jeep Willys 1963 1966 

1 Jeep W i % s 1946 1946 

1 Kaptı'kaçtı Chevrolet 1962 1963 

1 Amlbulâns Dodge 1'954 il 964 

Bilecik 

Bingöl 

1 Jeep 

1 Pikap 
1 Kamyon 

1 Kamyonet 

il Kamyonet 
1 Kamyonet 
1 Kamyonet 

Üniversal 

Jeep - İliltör 
Dodge 1966 

Willys 1963 

Jeep 19l64 
Jeep 1964 
Chevrolet 1964 

1958 

1963 
1966 

1963 

1964 
1964 
1965 

Bitlis 

Bolu : 

1 Jeep Willys 1956 
1 Kamyonet Willys 1961 
1 Jeep Willys 1960 

1 Arazi Bin. Willys 1950 1967 
il Binek oto Willys 1960 1960 
1 Arazi Bin. OMC 1962 1962 
(1 Arazi Bin. "Willys 1966 1966 
1 Binek oto Dodge 1966 1966 
1 Binek oto Jeep 1956 1967 
1 Binek oto Wolks-Wagen 19.62 1962 

35 — 

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

4 00O Değişiklik yok 

'5 820 50 Onarım 

53 0510 Değişiklik yok 

27 064 Boyası yapıldı 

16 900 Değişiklik yok 

55 000 Değişiklik yok 
'98 000 Değişiklik yok 

51 500 Komple boyası 
değişti 

51 500 'Değişiklik yok 
51 500 Değişiklik yok 
40 000 Komple 'boyası 

değişti 

14 000 Değişiklik yok 
35 000 Değişiklik yok 
132 OOO Değişiklik yok 

17 '042 '67 Değişiklik yok 
'33 385 Değişiklik yok 
43 000 Değişiklik yok 
34 500 Değişiklik yok 
47 000 Değişiklik yok 
19 981 46 Tentene yapıldı 
21 949 46 Değişiklik yok 

Erkek San 
hiz. 
Savaştepe İ 
kontrol ve ö 
Savaştepe İ 
kontrol ve ö 
Eğ. Araç. M 
işinde 

Millî Eğ. M 
aracı 
Millî Eğ. M 
Millî Eğ. M 

Solhan yatı 
M. Eğ. Md. 
M. E.ğ. Md. 

M. Eğ. Md. 

M. Eğ. Md 
M. Eğ. Md 
M. Eğ. Md 

M. Eğ. gayr 
M. Eğ. inşa 
M. Eğ. inşa 
M. Eğ. inşa 
M. Eğ. inşa 
Kız. İlk. öğ 
Kız İlköğr 



i l i Ade'd Cinsi (Markası ve modeli 

1 (Binek oto 
1 Jeep 

Jeep 
,Willys 1048 

(Burdur 

Bursa 

Çanakkale 

1 Jeep* 
1 Jeep idiz el 
1 Jeep 

Jeep 
Jeep 
Land - Rower 
Dodge 
Arazi taşıdı 

1 Jeep; 
1 Jeop 
'1 Otosedan: 

Willys 
Willys 
Üniversal Willys 

Piok - up 
Piok - up 
Land - Rover 
Amlbülâns 
Willys 1952 

Willys 1960 
Willyhs 1964 
Remııl 19-61 

Çankırı 

Çankırı 

Artvin : 

Çorum : 

1 Jeep 

1 IBen. Jeep 
H ıMaz. Jeep 
'1 [Ben. Jeep 
I P i c k - u p A. 

H Pikap 
II Pikap 
il Jeep 
1 Okul ta. ar. 

1 
1 . Jeep> 

Willys 

Willys* 
Willys 
'VTillya 
AVi Uya 

Dodge 
ÖhevroJet 
Tuzla 

Land - Rover 
Willys 

— 36 — 

Almuş .' Bedeli Öniceki yıla göre 
tarihi Lira K. değişiklikler 

'28 500 Değişiklik yok 
7 000 2 500 liralık ta

mirat yapıldı 

1954 12 534 Değişiklik yok 
1963 37 050 Değişiklik yok 
1965 40 000 Değişiklik yok 

1964 40 000 Değişiklik yok 
1964 40 000 Değişiklik yok 
1960 ı3S 000 Değişiklik yok 
1963 40 000 Değişiklik yok 
1967 00 ooo Değişiklik yok 

11960 31 750 Değişiklik yok 
1964 41 837 Değişiklik yok 
1965 17 500 Değişiklik yok 

1962 2 500 3 739,50 L. taimir 
edildi 

1956 115 027 46 Değişiklik yok 
1963 43 000 Değişiklik yok 
1963 818 000 Değişiklik yok 
1964 51 000 Değişiklik yok 

1966 47 000 Değişiklik yok 
1905 47 000 Değişiklik yok 
1957 17 379 Hurdaya çıkmış 
1968 Değişiklik yok 

1962 319 «00 Onarını görmüştür 
1962 <37 ooo Değişiklik yok 
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I I 

Denizli 

Diyarbakır 

Edirne 

Elâzığ : 

Alınış Bed€ 
Adeti Cinsi ıMarkası ve modeli tarihi Lira 

il Jeep Land - Rover 1967 50 000 
il Citroen 1967 
a Motosiklet Güsse'mantraailstar 1967 

1 Kamyon Ford 1958 1958 33 900 
a Pikap Willys 1956 1956 14 692 
1 Jeep Universal 1956 1956 15 000 
1 Jeep Land - Rover 1963 1964 '25 950 

a Jeep Willys 1959 39 819 
1 Jeep Willys 1954 11954 10 900 
1 Pikap Willys 1962 46 OOÖ 
2 (Kamyon Tham.es 1964 152 000 
,1 Jeep Willys 1966 '34 500 
1 Kamyonet Wolks-Wagen 1960 1966 15 000 

1 Jte'sunî Jeep Willys 1966 13 7316 
11 Jeep Land - Rover 1964 '25 950 

1 Arazi 'binek Dodge 1942 1959 1 500 
1 Arazi binek Jeep 1952 1902 '300 

1 Kamyon Ford 1957 1960 '59 000 
1 Jeep Willys 1960 37 500 
1 Jeep Wiliys 1963 40 000 
a Ambulans Dodge 
1 ,'Strean Azi 1960 

1 Kamyonet Jeep - Pikap 1952 1955 1 000 
1 Jeep Willys 1957 1961 
1 Kamyonet Willys 1960 1961 45 75Ö 

önceki yıla göre 
K. değişiklikler 

Değişiklik yok 
Onarımı görmüştür 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
[Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

i6Ö Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

>80 Rektefe edildi 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Kamyonet kısmı 
(binek şekline so
kulmuştur 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
(Değişiklik yok 

M. Eğ. Md 
M. Eğ. Md. 
M. Eğ. Md. 

M. Eğ. Md. 
M. Eğ. Md. 
M. Eğ. Md. 
Kız ilk. ö ğ 

(M. Eğ. îlk. 
M. Eğ. ilk. 
M. Eğ. ilk. 
M. Eğ. ilk. 
M. Eğ. ilk. 
Diyarbakır 
cilerinin iht 

M. Eğ. hizm 
Edirne Kız 
ile müşterek 
San. En>s. E 
San. Ens. E 

M. Eğ. Md. 
•M. Eğ. Md. 
M. Eğ. Md. 
Gezici sinem 

iM. Eğ. Md. 
'Sanat Ensti 
Karakocan 
Arput Yet. 

http://Tham.es


1 1 i Aded Cinsi Markası ve modeli 
Almış 
tarihi 

Erzincan : 1 
1 
1 

Kamyon 
Jeep 
Otomobil 

Ford 1956 
Land - Rover 1962 
Consul 

1957 
1961 
1965 

;1 Motosiklet Rospa 1962 

1 ıPieık - up Chevrolet 1965 1965 

Erzurum : 1 
1 
1 
1 
(1 

Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 

Tuzla 1963 
Tuzla 1963 
Land - Rover 1963 
Arazi ibinek 1955 
Arazi binek 1966 

1963 
1963 
1964 
1955 
1966 

Erzurum : 

12 
1 
1 
' ! • 

1 
1 
1 

Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Amlbulâns 
Jeep 
Binek 
©inek 

Austin 1946 
Dodge - 37 
Steyşin 1954 
Dodge 
Land - Rover 1963 
Consul 1963 
Ford 1955 

11918 
1963 
1954 
1962 
1964 
1963 
19'62 

Eskişehir : 1 
1 
1 
'1 

Kamyonet 
Traktör 
iSteyşin 
Binek 

Chevrolet 
Oosehutt 
Willys 1952 . 
Jep 1959 

1952 
1954 
1960 
1960 

1 
1 
1 
1 
1 

Pikap 
Pikap 
Jeep 
Kamyon 
•Otobüs 

Chevrolet 
Dodge 
Willys 1947 
Austin 1958 
Ford 1953 

1964 
1966 
1947 
1951 
1955 

38 — 

Bedeli Önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

'24 155 54 (Değişiklik yok 
31 200 Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

40 000 Değişiklik yok 

3-9 450 Değişiklik yok 
55 000 Değişiklik yok 
25 950 Değişiklik yok 
14 '853 Değişiklik yok 
34 500 Otobüs iken kam

yon yapt. 
8 216 'Değişiklik yok 

20 000 
'31 93»2 50 Değişiklik yok 
40 0O0 Değişiklik yok 
25 '950 Değişiklik yok 
7 500 Değişiklik yok 

12 500 Boya yapıldı 

'7 500 Boya yapıldı 
8 540 '62 Motor takılmıştır 

15 000 Değişiklik yoktur 
36 131 Uzun şase ve kasa 

yapıldı 
40 000 Değişiklik yoktur 
47 000 Değişiklik yoktur 

7 142 Değişiklik yoktur 
'8 132 50 Değişiklik yoktur 

26 415 Değişiklik yoktur 



î ı 

Gaziantep 

Giresun 

Gümüşane 

Alınış 
Aded Cinsi Markası ve modeli tarihi 

il Traktör Eordson 1958 1958 
1 Kapalı ara. Chevrolet 1946 1959 
1 Pick - up iSüMdefoaker 1953 1960 

1 Pikap Pick - up 1965 
1 Jeep Jeep 1959 
1 Jeep Jeep 1963 
1 Jeep Pikap 1957 

1 Pikap Eord Mercuri 1963 

L Ambulans Dodge 19G4 
1 Jeep Jeep 1963 
il Kamyon Dodge 1906 1960 
1 Kamyon Dodge 1963 
il Otobüs Chevrolet 1955 11963 
1 Pick - up Wolks - Wagen 1960 1962 
1 Kamyonet Willys 19'60 1960 

a Arazi 'binek Willys Tuzla tipi 1956 1957 

1 Pikap Willys 1954 1958 

a Arazi binek Land - Rover !İ9'64 1964 

1 Pick - up Dodge 1966 
1 Jeep Willys 1960 
1 Jeep Willys 1962 1962 
1 Küçük oto. Citroen 1961 

30 — 

Bedeli önceki' yıla göre 
Lira K. 

18 

değişiklikler 

33 071 

K. 

18 Değişiklik yoktur 
'2 000 Değişiklik yoktur 
9 680 'Değişiklik yoktur 

'52 750 iDeğişiklik yoktur 
36 870 Değişiklik yoktur 
40 0O0 Değişiklik yoktur 

2 500 Değişiklik yoktur 

37 400 Değişiklik yoktur 

40 000 'Değişiklik yoktur 
40 000 Değişiklik yoktur 
72 500 Değişiklik yoktur 
66 000 Değişiklik yoktur 
28 482 71 Değişiklik yoktur 
'21 949 46 Değişiklik yoktur 
45 000 Değişiklik yoktur 

16 922 67 Tentenesi değişti, 
döşemesi yapıldı. 
Tentenesi değişti, 
döşemesi yapıldı. 

125 950 Kareslör yapılmış
tır. 

37 0O0 Değişiklik yoktur 
31 900 Değişiklik yoktur 
15 000 Tamir ettirildi 

'Değişiklik yoktur 

Öğretmen O 
Erk. Sanat 
Motor Sa. E 

Millî Eğt. B 
Millî Eğt. o 
Millî Eğt. o 
•Millî Eğt. h 
dır. 
Millî Eğt. h 
dır. 
Millî Eğt. ö 
Millî Eğt. o 
Millî Eğt. o 
Millî Eğt. o 
Körler Okul 
Kilis Kız Ok 
Kilis Kız Y 

Millî Eğt. T 

Millî Eğt. B 

Millî Eğt. T 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. B 



Alınnş 
î 1 i Aded Cinsi «Markası ve mc )deli tarihi 

Hakkâri : 1 Jeep Willys 19'59 1956 

H Kamyonet Jep 1965 
1 Binek Citroen 1960 1960 

Hatay : a Arazi binek Land - Rover 1963 1964 

îçel : 1 Jeep Willys 1954 1954 
1 Jeep Willys 1960 1960 
1 Jeep Willys 1962 1962 
1 Pikap Dodge 1966 1966 

İsparta : 1 Binek oto. Willys 1959 

1 Traktör Fargo 1953 

1 Kamyon Fargo 1947 
1 Otobüs İzıısu 1954 
1 Jeep Willys 1947 
1 Land - Rower Jeep 1963 1964 
1 Traktör Ford 1966 

İstanbul : 1 Ambulün's Wolks-Wagen 1962 
1959 

İl Kamyonet Skoda 
11 Piek - up Jeep 1965 
1 Kamyonet Wolks - Waigen 19160 1961 
1 Üniversal Jeep 1955 1955 
11 Kamyonet Ford 1955 1955 

n Oto Citroen 1959 
il Motosiklet Vepan 1962 
1 Motosiklet Vespa 1962 

40 — 

Bedeli önceki yıla .göre 
Lira K. değişiklikler 

36 094 

'56 001 

'25 950 

20 000 
26 000 
32 000 
47 000 

Müt. onarımı yap. 
işlemez durumda 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

Tentenesi değiş. H 

Motoran yarısı de. M 
Değişiklik yoktur M 
Değişiklik yoktur M 
Değişiklik yoktur Mi 

133 800 Kaporta tamiri 
yapıldı 

7 840 Değişiklik yoktur 

Deği'şi'klik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Arka kauçuk 
İbranda 
Karoseri değişti 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

9 211 02 
'30 500 

6 045 29 
25 950 
.33 831 46 
31 653 20 
2,1 230 

,18 554 20 
22 526 40 
15 027 46 
11 486 47 

8 312 64 
2 045 50 
2 045 50 

Döşeme ve benzin 
Umumi re. yapıldı 
[Balatası değişti 
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Aded 

1 
1 
i l 
1 
1 
1 
1 
1 

Çinisi Markası ve modeli 
Almış 
tarihi 

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

Motosiklet 
Motosiklet 
Oto 
Motosiklet 
Motosiklet 
Jeep 
Pick - ııp 
Jeep 

Vespa 
Vespa 
Ronsan 
Vespa 
Vespa 
Land - Rover 
Willys 
Üniversal 

Wolks - Wagen 1960 
Fargo 1942 
Dodge 1953 
Chevrolet 1960 
Wolks - Wagen. 19)66 

Jeep Willys 1962 
Jeep Willys 1962 
Jeep Willys 1962 
Jeep Willys 1962 
Jeep Land - Rover 1964 
Jeep Land - Rover 1964 
Jeep Land - Rover 1964 
Jeep Land - Rover 1964 
Kamyon Land - Rover 1964 
Jeep Steyşin 1955 
Pikap Willys 1964 
Dodge Dodge 1961 
Jeep Willys 1966 
Jeep Willys 196'6 
Pikap Wolks-Wagen 1960 

1 Minibüs 
il Otobüs 
1 Pikap 
1 Otobüs 
'1 Kamyonet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1-962 
1962 
1951 
1960 
1960 
1964 
1959 
1966 
H963 

1962 
1962 
1962 
1962 
1964 
1964 
1964 
19'64 
1964 
1955 
1964 
1961 
1966 
1966 

2 043 
2 045 
10 058 
2 045 
'2 045 
25 150 
40 900 
19 027 
21 949 

4946 5 392 
1959 2 000 
1967 60 000 
1967 40 000 

34 000 
34 000 
34 000 
34 000 
25 950 
25 950 
25 950 
25 950 
70 500 
15 000 
55 000 
26 000 
40 OOÖ 
40 000 
21 949 

50 
50 
70 
50 
50 

46 
46 

35 

(Balatası değişti 
Siperlik ve satman 
Plâ. vand pompa 
Değişiklik yok 
Balata, siper. de. 
Değişiklik yok 
Arka kapısı yapıl. 
Değişiklik yoktur 
Kamyonet iken 
ıminübüs yap. 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Motor rektefe ya. 
Değişiklik yoktur 

4!6 

Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 
Değişiklik 

yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 
yoktur 

Okul Besi. 
'Okul Besi. 
'Okul Besi. 
Okul Besi. 
Okul Besi. 
M. Eğt. Md 
M. Eğt. Md 
Eğt. araçla 

Okulun çeşi 
İst. Yük. T 
İst. Yük. T 
İst. Yük. T 
İst. Yük. İs 

Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
Millî Eğt. M 
İzmir Eğt. E 
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1 1 Aded Çinisi 

1 OBine'k oto. 

1 Otomobil 

(Markası ve modeli 

Land - Rover '1968 

Opel 1967 

Almış Be 
tarihi Lira 

'1965 !25 940 

1967 121 627 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

1 (Kamyonet Olaidiatör 1964 

1 Otomobil Willys 1961 
1 Otomobil Üniversal 1966 
1 (Arazi binek P i c k - u p 1953 
1 Jeep Willys 1954 
1 Jeep Üniversal 1963 
1 Jeep Üniversal 1963 
1 Jeep Üniversal 1966 
i l Arazi P i ck -up 1960 
1 Jeep 

1 Jeep 1961 
il' Land - Rower 19(63 

1 Kamyon Ford 1946 

1 Jeep Willys 
1 Binek Citroen 
1 Binek Land - Rover 
1 Kamyon GM.C. 
'1 Pikap Jeep 
1 Jeep "Vyillys 1950 
il Pikap Jeep 1950 

1964 56 000 

1962 33 000 

11966 134 000 
1960 16 000 
'1960 9 925 
1963 41 700 
1963 41 700 
1966 43 000 
1967 40 000 
11948 16 647 

1962 15 700 
1964 25 '9150 
1946 6 107 

11960 33 164 
12 456 

1964 25 950 
1960 73 072 
1962 60 000 
1962 9 200 
1962 5 O00 

önceki yıla ıgöre 
•değişiklikler 

Üzerine tentene 
(çekilmiştir 
Brandalı iken pi-
•kap yapıldı, de
ğişiklik yoktur 

'Tamamen reviz
yon yapıldı 
Tamamen reviz
yon yapıldı 
'Değişiklik yoktur 
Kullanılmaz du. 
Kullanılmaz du. 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Harabolduğundan 
kullanıl. 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Otobüs yap. mo
tor rektefe et. 

Revizyon yapıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Tam reviz. yapıldı 
Tam reviz. yapıldı 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
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İ l i Aded Cinsi Markası ve modeli 
Alınış Bedeli 
tarihi Lira K. 

11 Otobüs Ford 1952 1906 4 '250 
!3 Jeep Willys 1950 1962 5 OOÖ 
2 Pikap. Jeep 1950 1962 5 OOO 
1 Kamyonet Dodge 1947 1962 3 437 
1 Kaptıkaçtı Chevrolet 1963 ,1063 55 000 
1 Kamyon Desoto 1992 1952 14 1635 
1 Otobüs CMG- Auistin 11963 1963 120 000 

1962 1 000 
'1 Kanada Dodge 

1 Pikap Pick - up 1960 10 000 

•1 Willys Jeep 195(6 1954 

Kırklareli : 1 Jeep Üniversal 1961 1961 •33 000 
1 Jeep Üniversal 1962 1962 36 000 
1 Kamyon Steyşin 1961 1961 85 000 
1 Jeep 1946 1948 7 305 
1 Kamyon öhevrolet 1946 1961 2 990 
1 Jeep 1961 4 500 

1 Otobüs Ohevrolet 1960 1960 40 000 

Nevşehir : 1 Jeep Land - Rover 1960 1960 29 500 
1 Willys Jep 1952 1962 10 225 
1 Jeep Willys 1954 1965 3 000 
1 Jeep Willys 1952 1967 20 000 

Önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
•Değişiklik yok 
'Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Kalorifer yaptı. 
Karoseri ve tente
si yaptırıldı 

Değişiklik yok 

4 Ocak 1968 tarih 
ve 10 sayılı mu-
«iple Ürgüp Tah-
sinağa Kütüpane-
sine devredilmiş. 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

ıSanat Ens 
•Sanat Ens 
Sanat Ens 
Mimarsine 
•Mimarsine 
•Minıarsine 
Mimarsinen 

Kayseri M 
lerinde ku 
Millî Eğiti 
ve inşaat, y 

Ür güp Tah 

iM. Eğ. ilk 
ıM. Eğ. ilk 
Millî Eğ. m 
Kepirtepe 
Kepirtepe 
Kepirtepe 
durumda 
Kepirtepe 
ve okul ar 

Millî Eğ. M 
Millî Eğ. M 
Kız İlk. Ok 
'Hacılbektaş 



î ı Ad&d Çinisi 'Markası <ve modeli 

Kocaeli 

Konya : 

Konya 

Kütahya : 

1 Jeep Üniversal 1960 
1 Jeep Land - Rovr 
1 Jeep Willys 1959 

1 Jeep Ünivrsal 1961 
1 Jeep Üniversal 1960 
1 Jeep Ünivrsal 1906 
'1 Kamyonet Hano 1964 

1 Pikap Jeep 1959 
1 Jeep Jeep 1951 
1 Kamyon Fargo 1946 
1 Kamyonet Wolks-Wagen 1960 
11 Kaptıkaçtı öhevrolet 1963 
1 Traktör Hassey - Harris 744 D 

ı Motorlu ta, Stada - Baker 195(2 
il Otomolbil Ford 1952 
d Jeep otosu Willys 1953 
1 Wol'ks - Wagen 1960 
] Piek - up Dodge 1960 

1 Kamyon Dodge 1960 

1-4
 

Kamyon Dodge 1960 
X Kamyon Dodge 1960 
1 Jeep Willys 1953 
1 Jeep Willys 1960 
1 Jeep Land - Rover 1964 
1 Oto Conısul 1963 

— 44 — 

Alınış Bedeli önceki yıla ıgöre 
tarihi Lira K. değişiklikler 

1960 132 500 Değişiklik yok 
1964 25 950 Değişiklik yok 
1960 45 000 Değişiklik yok 

1981 22 500 Değişiklik yok 
1961 36 000 Değişiklik yok 
1966 34 500 Değişiklik yok 
1964 10 500 Değişiklik yok 

1959 41 500 Değişiklik yok 
1962 6 272 45 U. reviz. yapılmış. 
1947 '5 739 30 U. reviz. yapdmış. 
11962 '21 '949 46 Değişiklik yok 
1963 '56 000 Değişiklik yok 
1933 (10 245 65 Değişiklik yok 
1953 19 680 Değişiklik yok 
1959 1 '625 Değişiklik yok 
il 95 9 1 625 Değişiklik yok 
1964 21 949 46 Değişiklik yok 
1966 47 000 Değişiklik yok 

1901 74 000 Değişiklik yok 
1960 74 000 Faal değil 
1960 74 000 Yarım Iblok motor 
1955 9 750 Değişiklik yok 
1960 32 675 Değişiklik yok 
1965 '26 950 Değişiklik yok 
1963 14 000 Değişiklik yok: 



Alınış 
î l i Aded Cinsi Markası ve modeli tarihi 

Malatya : 1 Jeep Willys 1955 
2 Jeep Üniversal 1962 
1 Jeep Üniversal 1966 
1 (Kamyonet Willys 1960 

:ı Pick - up öhevrolet 1965 
1 Ambulans Dodlge 1965 

Manisa : 1 Jeep Willys -1956 1958 
1 Jeep Willys 1959 1960 
1 Jeep Land - Rover 1960 1965 

f-1 Kamyon Thames - Trader 1960 1963 
1 Jeep Üniversal 1962 
1 Jeep Üniversal 1982 
1 Pikap Öhevrolet 1963 1965 

Maraş : 1 Jeep Willys 1954 1955 
1 Jeep Willys 1959 1960 
1 Kamyon Ford 1959 1960 
1 Pikap Jeep 1959 1964 

Mardin : 1 Jeep Willys 1957 1957 
1 Tam. ka. Ford 19613 1963 
1 Jeep Dizel Üniversal 1963 1963 
1 Jeep Land - Rover 1964 1964 
1 Arazi binek Land - Rover 1964 1964 

1 Ambulans Dodlge 1964' 

Muğla : 1 Jeep Dodge 1966 196 
... -. - _ "~ ~ .. •'v••^.-*fv'*^^**,'ı»,.** ;"*"r,"-*"-T" 

Muş : 1 Kamyon T/hames - Trader 1964 1964 
1 Pikap Willys 1965 
1 Jeep Willys 1966 1966 
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Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

14 842 
66 400 
•34 500 
45 000 
40 000 
40 000 

16 921 
132 000 
31 200 
164 999 
33 250 
33 250 
40 000 

9 000 
ı27 000 
60 000 
50 000 

16 901 
90 500 
40 000 
(25 950 
•25 950 

40 000 

47 000 

72 1500 
54 500 
34 '500 

67 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Tente kal. karoser 
yapıldı. 
'Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

M 
M 
M 
•M 
ıM: 
M 
•M-
M 
M: 
M: 
M 
M 
M: 

M 
M: 
M 
M: 

.llî Eğ. il 
llî Eğ. il 
llî Eğ. il 
llî Eğ. P 
llî Eğ. il 
llî Eğ. ar 
llî Eğ. 
llî Eğ. 
llî Eğ. 
llî Eğ. 
llî Eğ. 
llî Eğ. 
llî Es. 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
'b 

llî Eğitim 
llî Eğitim 
llî Eğitim 
llî Eğitim 

Bayındırlık 
Bayındırlık 
Bayındırlık 
M. Eğ. Md. 
Kız öğretm 

Eği. Araç. 

M. Eğ. Md. 

M. Eğ. Md. 
Beslenme e 
Millî Eğitim 



î ı 

Niğde 

Ordu 

Bize 

Samsun 

Aded Çinisi ıMarfeası ve modeli 
Alınış 
tarihi 

1 Pikap Citroen 1966 

1 
i l 

a 
1 
1 

Jeep 
IStation 

Pick - up 
Pikap 

Willys 

Ohevrolet 
Willys 
Chevrolet 

1959 
1961 
1961 
11963 
1904 

1 
1 
1 
1 

(Bine'k 
Kamyonet 
Kamyon 
Binek 

Austin 1962 
Jeep 1960 
Ford 1960 
Jeep 1966 

11906 
1960 
1966 

1 
a 
'1 
,1 

'Tuzla 
Tuzla 
Pic'k - up 
Kamyonet 

Jeep 1954 
Jeep 
Willys 
Chevrolet 1964 

«1950 
1963 
1904 
1965 

1 Jeep Willys 1960 

1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 

Jeep 
Jeep 
Pick - up 
Amlbülâns 
S. W. Pick. 
Jeep 
Kamyonet 

Willys 
Willys 
Chevrolet 
Dodge 1952 
W. 0. Stattan W. 0. 
Willys 1946 
Ohevrolet 19)02 

1960 
1965 
1904 
1962 
1957 
1947 
1962 

'1 Pick - up Ford 1959 1963 

46 — 

Bedeli Önceki yıla ıgöre 
Lira K. değişiklikler 

Değişiklik yok 

'32 000 Değişiklik yok 
54 000 Değişiklik yok 

8 856 Değişiklik yok 
49 965 Değişiklik yok 
40 000 Değişiklik yok 

33 «300 Değişiklik yok 
45 000 Değişiklik yok 
159 198 Değişiklik yok 
'34 500 Değişiklik yok 

'20 000 Değişiklik yok 
'25 000 Değişiklik yok 
30 000 Değişiklik yok 
50 000 Değişiklik yok 

!3d 700 Motor ve revizyon 
değişikliği 

33 690 Değişiklik yok 
'3:5 000 Değişiklik yok 
40 000 Değişiklik yok 
40 0O0 Değişiklik yok 

Renk değişikliği 
16 045 29 Değişiklik yok 

613 050 Değişiklik yok 

2 500 Değişiklik yok 
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I I Aded Çinisi (Markası ve modeli 
Alımış 
tarihi 

Bedeli önee'ki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

Adana : 

Siirt 

Sinop : 

Adana : 

'1 (Binek ara. 
1 Pikap 
H Pikap 

1 Jeep 
1 Jeep 
1 Pikap 

Taksi 
Kamyon 
(Kamyonet 
Kamyon 
Jeep 
Kaptıkaçtı 
Wolks -

i Taksi 
Pikap 
Kamyon 
Jeep 
ıSteyşin va. 
GMC oto. 

1 Kamyon 
1 Jeep 
12 Pikap 

1' Arazi binek 
1 Arazi binek 

1 Kamyon 

Land - Rover 
Dodige 195'4 
Ford 1959 

Willys 1960 
Willys 1960 
Ford 1959 
Renauld 
Ford 19^6 
Ford '1956 
Chevrolet 
Willys 1954 
Chevrolet 

"en Kaptıkaçtı 
Ford 1961 
Ford 1902 
Bedford 19418 
Willys 1958 
Chevrolet 
GMC. 

Ford 1960 
Willys 1902 
Jeep 1964 

Willys 1962 
Willys 11962 

1964 
1963 
1904 
19*60 
1966 
1964 
1962 
1958 
'1965 
1962 
1954 
,1903 
1903 
1960 
1900 
1900 
1904 
1903 
1903 

27 027 
1 000 

Sil 959 
134 500 
20 000 
25 000 
10 000 
2 821 
13 300 
10 000 
55 000 
21 949 
35 000 
'30 000 
1 500 
5 500 
20 000 
10 000 

Dodige 

19-00 58 000 
1902 31 '000 
1964 112 000 
1962 '3!2 000 

1904 Ö6 750 

190İ3 15 000 

'35 Arka kapısı değiş. 
Tamir ve boya ya. 
IMotor revizyon 

0̂5 Umumi revizyon 
Değişiklik yok 
Umumi revizyon 
Umumi revizyon 
Değişiklik yok 

50 Değişiklik yok 
Umumi revizyon 
Umumi revizyon 
Fren terti. değişti 

46 Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Umumi tamir ya. 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

IMotor rek. ten. ve 
(boya işi 
Değişiklik yok 

Eğitim Ens 
Erkek San 
Erkek San 

ıMillî Eğitim 
Millî Eğitim 
Millî Eğitim 
.Millî Eğitim 
Millî Eğiti 
Erkek San 
Erkek San 
Düziçi İlkö 
Düziçi îlkö 
Düziçi Ilkö 
Adana Kız 
Yetiştirme 
Yetiştirme 
M. Eğ. Bak 
Teknik Eği 
Motor San 

Millî Eğ. M 
'Millî Eğ. M 
Millî Eğ. M 

M. Eğ. Md 
iM. Eğ. Md 

Değişiklik yok Motor San 



İ l 

Sinop : 

Sivas : 

Tekirdağ 

Tokat 

Alınış 
.ed Çinisi ıMarkası ve modeli tarihi 

1 Otomobil Citroen 1952 1960 

1 Arazi binek Land - Rover 1963 1964 

1 Jeep Wdllys 1959 1959 
«1 Pikap Wiliys 1961 
1 Kamyon Thames - Trader 1964 
1 Kamyon Tharnes - Trader 1964 
1 Kamyon Tharmes - Trader 1904 
1 Kamyon Tharnes - Trader 1964 
1 Pikap Dodge 1966 
1 Pikap Dodge 1966 
1 Ambulans Dodge 1952 1960 
a Pikap Stude - Baker 1953 
1 Kamyon Steyr 1955 1958 
1 Jeep Üniversal C - 5 1900 
1 Binek Citroen 1958 1902 

1 Otomobil Willys 1948 1948 
1 Otomobil Land - Rover 1963 1964 
,1 Kaptıkaçtı Chevrolet 1962 1963 

1 Kamyon Ford 1958 1958 
1 Jeep Willys G - 5 1957 
1 Jeep Üniversal G - 5 1962 
1 Jeep Üniversal G - 5 1966 
1 Kamyon Rehinford 1956 
11 Pikap Willys 1948 1961 
a Oto Reneuld 1966 
1 Jeep Land - Rover 1963 1964 

48 — 

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

2 000 

25 950 

35 000 
33 500 
69 950 
69 950 
69 950 
69 950 
38 000 
(38 000 
40 000 
i9 680 
3 000 

.37. 776 

72 231 
25 950 
53 050 
129 447 
14 349 
36 650 
34 500 
2 000 
7 500 
25 000 
'25 950 

'64 

'92 
07 

Piston ve bâzı par
çalar değiş. Mi 
Bâzı kısımlar ta
mir edildi Kı 

Onanımı yapılmış. 
Onarımı yapılmış. 
Ura. reviz. yapıldı 
Um. reviz. yapıldı 
Um. reviz. yapıldı 
Um. reviz. yapıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Bâzı kısımları ta-
mıir /gördü 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
ıMotor değiştirildi 
Değişiklik yok 
Radyo ilâjve edildi 
İSaç kapı ilâve 
edildi 
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î 1 i Aded Cinsi Markası ve modeli 

Yozgat 

Zonguldak 

Uşak 

Adıyaman 

Sakarya 

1 Jeep Land - Rover 1960 

1 Jeep Land - Rover 1960 
1 Jeep Üniversal 
1 Jeep Willys 1954 

1 Jeep Land - Rover 

1 Pikap Jeep 1965 
1 Kamyonet Joep 1964 
1 Jeep IJniversal 1963 
1 Jeep Land - Rover 1960 
1 Pikap Jeep 1950 
1 Citroen 

1 Jeep AVillys 1956 
1 Kamyon Chevrolet 1957 
1 Kamyonet Piek-up 1965 

1 Jeep Üniversal 1958 
'1 Pikap Willys 
1 Jeep Üniversal 
1 Jeep Üniversal 1964 
1 Kamyonet Willys 

1 Arazi Ibinek Willys 1959 
1 Arazi ıbinek Willys 1966 
1 Arazi binek Land - Rover 
1 Pikap Meriçlim 1963 
1 Pikap [Iover - Dodgc 1951 
1 Arazi ıbinek Hlıovrolet 1963 
1 Kamyon Fargo 1942 

50 ~ 

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

'09 000 Değişiklik yok 
40 000 Makas değişimi ve 

tamir 
21 600 'Değişiklik yok 

(50 000 Değişiklik yok 
50 OOO Değişiklik yok 
38 000 Değişiklik yok 
40 454 Değişiklik yok 

36 083 Döşeme kısmı ta
mir edildi Mi 

'25 950 Makas değiştirildi Mi 
Mi 

'Sa 
Kı 

Mi 
Mi 
•Mi 

Mi 
30 711 92 Değişiklik yok Mi 

5 0O0 Değişiklik yok Mi 

Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 

Rengi değiştirildi Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 
Tamir edildi Mi 

Unıumi ona. ya. Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Mi 
Değişiklik yok Ar 
Değişiklik yok Ar 
Değişiklik yok Ar 

14 671 
20 &Ö7 
51 000 

16 900 
47 135 
ı3f> OOO 
'37 000 
50 O00 

36 100 
34 50O 
:25 950 
47 400 
25 OOO 
'55 000 

8 750 
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TİCARET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kamın gereğince kullanılmakta olan taşıtlar cetvelidir. 

(Sıra Plâka Al 
No. Aded No. Modeli Markası Motor numarası Alış tariki L 

1 1 0015 1963 Chevrolet Imıpala F 0611 AC, Şase, 31769 T 290963 15 . 5 . 1964 65 
'2 1 06 AA 214 1963 » » F 0108 AC, Şase, 31769 T 184306 15 . '5 . 1964 '65 
3 1 06 DD 892 1961 » » Ö4 — K—65471 6.12.1966 5 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Hizmetlerinde mevcut taşıtlar 

(237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince) 

•Satmalma Bedeli Bir evvelki 
Markası ıtarihi Lira K. değiş 

ıBuick 1956 12 346 Revizyon gördü. 
'Ohevrolet! 1956 138 000 » » 
Willys iSt. Wg. 1947 18 000 » » 
Ohevrolet 1991 7 85Ö » » 

» 1957 85 000 » » 
» 1957 '271 800 » » 
» 1960 96 597 » » 

iFord 1960 70 000 » » 
Ohevrolet .St. Wg. .11961 50 000 » » 

» » 1961 50 000 » » 
Land - Rover St. W<g. 1960 36 083 Onarım gördü 

» » 1960 '36 083 » » 
> » 1963 35 000 » » 

Willys St. Wg. 1992 5 903 » » 
» » 1953 5 903 » » 
» » 1954 7 1518 » » 
» » 1956 5 963 » » 
»ı » 1958 •36 000 » » 
» » 1959 3 '903 » » 
» » .1965 12(3 780 » » 

Ford St. Wg. 1961 35 000 Revizyon gördü 
•Pleyrnouth 1965 148 000 » » 
Willys kaptıkaçtı ,1947 '30 000 » » 

» » 1951 30 000 » » 
» » 1952 15 000 » s> 
» » 1953 105 000 » » 
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.Satmalına Bedeli Bir evvelki 
Markası tarihi Lira K. değişi 

Ford 1948 50 145 » » 
» 1949 •60 000 » » 
» 1962 40 000 » » 

Willys 1950 4 680 » » 
i 1951 9 376 » » 
» 1952 165 870 » » 

•Ghevrolet 1952 19 ooo » » 
Land - Rover 1952 '9 376 » » 
Ford 1953 '30 000 » » 
Willys 1953 4 688 » » 

» 1954 20 OOO » » 
.Skoda 1967 23 000 » » 
Ford 1955 30 000 » » 
Willys 1956 m 000 :> » 
Chevrolet ,1958 30 000 » » 
Ford 1958 30 ooo » » 

'» 1959 40 000 » » 
» 1960 30 000 » » 

Willys 1959 60 000 » » 
Wolks - Wagen 1960 584 030 Revizyon gördü 

» 1968 190 000 Yeni 
Chevrolet 19<68 mo 000 Revizyon gördü 
Land - Rover 1960 120 000 » » 
Chevrolet 1961 36 000 » » 

» 1964 180 000 » » 
Land - Rover 1964 •86 900 » » 
Dodıge 1965 2.28 000 » » 
Chevrolet 1953 19 ooo » » 

» 1957 67 000 Onarım g ;ördü 
Willys 1958 18 000 » » 
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Araç 
sayısı Çinisi Markası 

1 Pick - up Willys 
2 Kamyon Reo - Açık 
8 » ,Reo - Çciker 
1 » Dodge 
4 » Clark Traktör 

13 » Thames 
1 » •Chevrolet 
3 »i » 
1 » Ford 
1 » » 
'1 » Jveo - Açık 
1 » Reo - Açık 
'1 » •Ford 
1 » Dodge 
1 » 'Metro 
;2 Amlbıılâns Citroen 
4 Kaptıkaçtı AYillys 
;2 Pick - -up » 
1 Kamyon [Bedfbrd 
1 İstif Ford -Çili far 
1 Çeker 'Semi Treyler 
o o Çeker römork 2 teker » » 
5 Çeker rö'mork 5 teker 
;2 Çeker römork 3 teker 
•2 Jeneratör » » 
1 Motosiklet <H. Davitson 
1 » » 
3 (Bisiklet .X-STT 

UNİCEF yardımından verilen taşıtlar 
1 Hizmet Ibinek Chevrolet 

— 62 — 

Satmalına Uedeli Bir ev 
tarihi Lira. K. 

1965 40 000 Yeni (Hibe K 
1952 60 000 Revizyon görd 
1952 <07 000 » » 
1954 25 000 » » 

Çeşitli 100 000 » » 
1954 ı278 500 ». » 
1956 19 000 » » 
1957 -75 000 » » 
1956 m OOO » » 
1959 45 000 » » 
1959 30 000 Revizyon görd 
1952 40 000 » » 
1960 55 250 » » 
1963 m 000 » » 
1959 60 000 » » 
,1960 7 070 » » 
1'967 192 000 Onanın gördü 
1967 83 000 » » 
1967 94 000 Yeni 
1952 35 000 Revizyon görd 

40 000 » » 
3 000 » » 
4 000 » » 
:2 000 » » 
20 000 » » 

» » 1951 f> 310 
1957 3 155 » » 
1962 2 558 » » 

,19'60 S 850' » » 
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Ad'ed Plâka No. ÜVTarfeası 

1 34 AE 730 öhevrolet Oto'büs 

r^ 34 AE 991 St. Wagon 
1 '35 AN 859 St. W. öhevrolet 
fi 35 AD 1916 Laüd - Rover 
11 48 AC 264 Jep 
1 45560 Jeep Pikap 
a 06 CER 908 Jep 
1 34 F F 973 Jep 
n 35 DY 628 Jep 
1 33 AC 440 Jep 
1 Oto'büs servisi 
1 Kamyon 
1 Wolks - Wagen> 
1 St. "VVagon 
1 St. Wagon 
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Ne işe ikuilanııldığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Hizmet aracı 
Kaçağın men ve takübi 

» » » 
» » » 

Hizmette 
Kaçağın anen ve takitu 

» » » 
» » » 
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TARIM BAKANLIĞI 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

1 . 9 . 1969 tarihi itibariyle taşıt mevcudu 

Markası 

Jeep Willys 
» 
» 
» 
» 

Chevrolet 
» 

Willys 
Wolks - Wa.gen 
Opel 
Dodge 
in ter Metro 
Jeep Willys 

Lan d - Rover 
» 

Austin 
Jeep Willys 
Land - Rover 
Wolks - "YVagen 
Ramlbler 
Binek Morris nıini 
'Gaz AM i69 

Satmalına Bedeli 
tarihi Lira K. 

(1950 7 000' 
1952 9 925 46 
1953 10 283 50 
1954 10 283 50 
1955 01 261 40 
1962 65 000 
1963 65 000 
1965 AID den hibe 
1968 47 O00 
'1962 FAO dan hihe 
1905 AID den hibe 
' 1968 AID den hihe 
1L952 !5 542 73 
1953 6 398 97 
(1954 6 839 30 
1955 10 422 63 
1961 FAD dan hihe 
1962 (34 000 
1963 ı34 000 
1963 
1954 25 900 
1965 FAO dan hihe 
1965 AID den hibe 
19Ö1 AID den hibe 
1905 38 000 
1966 818 000 

Bir evvel 
de 

1968 Seyhan 'S 

1968 Amerika 

Amerikan ihti 



Sayısı Cinsi 

'20 » » 
8 » » 
7 ,* » 

110 a« 3> 

12 > » 
i80 Arazi pick 

,ı:i8 * » 
18 > » 

3 * » 
4 * » 

12 > » 
30 » » 
128 » » 
14 !> » 
!1 » » 
5 » » 

49 » » 
17 » » 
4 > » 

120 Pidk- up 
7 » 

56 > 
28 > 

3 > 
7 > 

13 » 
3 > 
•6 » 
5 » 

70 » 

Markası 

Jeep Willys 

» 
» 
» 

öhevrolet 
Austin 
Mercury 
Dodge 
ıGaz 69 M 
Oaz 69 M 
Dodge 
Willys Jeep 

» 
» 
» 

İnlternational 
^VVolks - Wagen 
Dodge 
înternıationjal 
Ford 
îsocarro 
Ford 
(Mercury 
Dodge 

:» 
Ford Intter 

— 70 — 

Satmalına Bedeli 
tarihi Lira K. 

1967 34 '500 1967 
1908 84 '500 1968 
1968 84 500 1968 
1968 (34 500 1968 
11969 414 500 1969 
11962 7 673 41 1 ad 
1955 9 299 503 62 
11960 48 286 '67 
1960 80 '629 06 
1962 44 000 
1963 49 100 
1965 $8 000 
1906 -38 OOÜ 
1966 47 000 1966 
11907 48 000 1967 
1968 48 000' 1968 
1968 48 000 1969 
1908 48 000 1968 
1969 48 000 1969 
1952 6 (918 20 
1966 FAO dan hibe 
1951 5 994 06 2 ad 
11958 86 661 '82 
1946 7 445 37 
!19'61 AID den hibe 
1961 85 225 
1962 184 000 
1967 45 000 1967 
1969 47 000 1969 
'1967 Ame 
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IS ayısı Cinsi Markası 

1 Binek oto 
10 Pick - up 

1 Kamyon 
13 » 
'9 Kamyonet 

7151 

Zirai Mücadele ve Zirai 

6 lArazıi ıbinel 
33 » » 
•02 » » 

3 » » 
'21 » » 
'20 » » 
14 Pick - up 
39 » 
11 '» 
11 » 
4 » 

15 » 
1 » 
•3 » 
1 » 
5 » 
7' 
5 

» 
» 

13 » 
10 » 
10 » 

Ohevrolot 
» 

Trog'otto 
Bedfor'd - Dizel 
Lan d - Pover 

Karantina G-enel Müdürlüğü 

Wil]ys Overland CJ 3 A 
» » CJ 3 B 
» » M 3:8 

Land - Rover 88 I1A 
Gaz 69 AM 4 X 4 
Jcep CJ5 
Willys 0.4-73-4 WT) 

» 4.75.4 WD 
Dodge B'2 B 108 
Do'dge B'2 B 108 
International L. 100 

» A. 110 
Chevrolet 4 X 4 
Austin Gibys 
Chevrolet 4 X 4 3100 
Dodige 4 X 4 M 37 
Mereury 4 X 2 M 100 
Mereury 4 X 2 M 114 
Do%c 4 X 4 P. Wa,o'on 

» 4 X 2 100 
Chevrolet, 4 X 2 

_ 76 — 

Satma] ma Bedeli 
tarihi Lira K 

1957 10 623 60 
1964 76 000 
1904 '64 800 
1967 98 00̂ 0 
1967 

(Prig 
l'AO 

R'CI 

1950 5 542 7'3 
1955 '(> 928 44 
1951 Hi'be 

1962 31 775 
1900 138 000 
(1967 m 500 
1950 7 İ028 '21 
11955 9 299 21 
1950 8 068 20 
1952 8 008 20 
1950 8 608 20 
1959 26 231 93 
1900 48 '286 «7 
1960 ;30 629 0« 
1955 11 263 25 
1951 Hibe 
1962 35 090 
1902 44 510 
1903 49 '100 
1963 V^ 500 

1904 45 000 
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Sayısı Çinisi (Markası 

3 Seyyar tamirhane ÜDodge Dawey T.18'7 

470 

Seyyar tamirhane 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
69 Binek Willys M 38 . 
14 » » C J J 5 
10 > » CJ-5 
13(2 > » CJ^5 

1 » » C 3A 
10 » Land - Rover 
10 » Austin 
10 » Willys CJ-J5 
16 » » CJ-5 

6 > Land - Rover 88 W 
>6 Kaptıkaçtı Inter L 110 
1 > Inter SD 220 
'8 !» Ford 71E—9 Pa& 
1 » Ford C—NA—7EX 

111 » Willys 4 WD-^t7ö 
5 » 'Chevrolet 
1 » Sirnoa 
5 » International 
<6 :» » ımetire 1959 
1 » Pleymouth 19101 
1 » Ford 1061 
5 » International Met. 
1 » "Willys Stwg 4 X 4 

11 Piök - up Mercii ry 
16 » Inter A —112 

— 78 — 

Satmalına 
tarihi 

1052 

Bedeli 
Lira K. 

50 000 

1954 - 1İ983 kadar 10 000 
1954 6 398 
1904 134 500 

12 . 7 . 1963 89 350 
1952 6 4211 
1964 125 >950 
19611 !3ı6 754 
1907 134 500 

'1968 - ! 1969 /34 000 
1968 52 975 
11961 36 661 
1963 
1961 
1961 

11954 9 925 46 
1983 '1 05 000 

1967 
1966 (36 000 
19.67 
1968 
1968 
1968 
(1968 
1902 44 510 
1959 36 300 

97 

87 

82 

1968 m 

Amerik 
Amerik 
Amerik 

06 



Satmalma 
tSayısı Cinsi (Markası tarihi 

9 Pick - up Willys WD 4 --475 1902 
4 » * 1953 1953 

011 » » 1901 
Ül '» » 4 W D --473 1952 

9 I» » 4 WD --475 1962 
15 » Ford F . 100 196:1 
011 •» » 1951 1949 

2 ı» Ghevrolet 1950 
20 » » 1904 
11 » Warsava M 20 1962 

'26 » Dodge M 37 11952 - 19107 
8 '» Dodge 1963 

132 i » • F.100 Ford 1İ9>06-1967-1968 
45 » Dodge 4 X 4 '1900 
10 » » 4 X 2 1960 
130 » tnlternatioııal 1900 

2 » » 11967 
'6 » Dodge 4 X 4 11900 
5 » Willys 4 X 4 1900 

'28 » Dodge 4 X 2 1909 - 1908 
3 » Jeep J. 260 1969 
.1 Damperli kamyon Bedford 1950 
3 » » Reo M 135 1950 
5 » » GMC E — 426 11950 
'2 » » öhevrolet 1950 

20 » » Moris fB.M.C. 1908 
6 » » » 1969 - 1968 
4 iSafbit kamyon Ford 1957 
4 » »' Reo 1957 
S » » G.M.C. 1952 
2 » » G.M.C. 1952 

Bedeli 
Lira K. 

8 !224 75 
120 000 
45 913 60 

9 054 81 
9 299 21 

51 172 '72 
£0 000 
12 000 
80 000 
24 000 
12 000 
m ooo 

47 000 
(38 000 
05 000 

47 000 
m ooo 
45 000 
48 OOO 

'55 000 
8 '500 

17 OOO 
'918 500 

102 000 

Bir evvelk 
değ 

1908 yılı Bütç 
1908 yılı Bütç 

1968 yılı döner 



iSayısı Cinsi iMarkası 

2 Sabit kamyon inler 
110 » » Dodg-e 

4 » » Chevrolet 
4 » » Dodge 
n » » Bedford 
;l » » International 

11 » » Ford F — 500 
1 » » Ohevrolet 1959 
0 iSeyyar tamirhane Dodge Power 
'6 » » Davey 
16 'Seyyar yağlama 

ekipmanı 
12 Otobüs Ford B 1600 
1 » Inter L 160 
18 » Ohevrolet 
5 » Ford ü 600 

651 

» 

Pamuk İşleri Müdürlüğü : 

1 Kamyon [Bedford 
İ2. »' Austin 
1 » Morris 
1 Pick - up Dodge 
2 » International 

— 80 .— 

Satmalma (Bedeli 
tarihi Lira K. 

1953 
1952 - 1907 17 000 

1952 
1969 98 000 
1909 98 000 
1966 

1966 - 1967 - 19618 
1908 
1952 00 619 

1968 - 1909 325 722 

1968 - 1909 91 700 
1952 25 726 
1952 

1956 4 500 
1967 

1968 y 

Avrupa 

1968 98 000 
Iİ968 149 000 
1968 75 000 
H968 45 000 
1959 74 '385 

1968 yı 
1968 y 
\1968 yı 
1968 yı 
1. 196 

nan 
na 
ğin 

file:///1968
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Satınalma 
»Sayısı Cinsi Markası tarihi 

4 Kamyonet pikap Dodge '28 . 1 . 1906 
2 » » '27 . 2 , . 1965 
1 » Obevrolelt 6 . 8 . , 1965 
7 » Dodge 28 . 2 . , 1966 
4 » Ford 18 . 9 . . 1967 
'2 » Dodge 1 . 12 . . 1966 
1 » » !25 . 1 1 . , 1967 
2 » Wolks - Wagen '30 . 1 1 . , 1967 
1 » » 130 . 1 1 . . 1967 
1 » » 4 . 1 . , 1968 
2 » Dodge 4 . 1 . , 1988 
!1 Kamyon. Ford 
1 » » 
1 » » 
1 » » 
1 s» » 
11 » > 
1 » » 
1 » » 
1 » » 
d » ıCMC 
2 » Ford 1 . . 10 . 1959 
2 » Dodge 1 . . 8 . 1963 
1 » Ford '27 . 2 . 1965 
'2 Dizel kamyon Dodge 15 . 1 1 . 1965 
1 Kamyon Ford 28 . , 1 . 1966 
1 » KEO '28 . . 1 . 1966 
il » Chevrolet '28 . 1 . 1.966 
(1 » Ford 38 , . 2 . 1906 
4 Kamyon (Dizel) Dodge 22 . 8 . 1966 
'2 » Ford 18 . 9 , . J907 

Bedeli 
Lira 

7 500 
12 500 
47 000 
47 000 

7 500 
47 000 
38 000 
41 500 
40 '500 
40 500 
38 000 

3 700 
3 900 
1 500 
3 700 
7 221 
'7 221 
4 650 
4 650 
6 528 

18 000 
48 914 
65 000 
15 000 
98 000 
15 000 
15 000 
15 ooo 
15 000 
98 ooo 
1>5 ooo 

Bir evvel 
K. değ 

Surplex (Adan 
Surplex (Sams 

Surplıex (Diya 

S u r p l ^ (Samis 

'Surplex (Karam 
Surplex (Esen 
Surplex (Diyar 
Surplex (Kara 

Surplex (Diyar 



Sayısı Cinsi /Markası 

1 » (Askeriye tipi) Dodlge 

ı 1» » » » 
il ;>» » » » 
!3 » Bedford 
15 Motosiklet Zündap 

10 » Jawa 
8 » » 
11 » » 
'2 » » 

1144 

(*) İşaretliler bir evvelki yıla nazaran satınaUnanlardır. 

— 84 — 

Satmalına Bedeli 
tarihi Lira K. 

'28 . 1 . 1906 5 000 Surp 
5 000 Surp 

Aske 
21 . 1 1 . 1968 08 000 DMO 

4İ73 
112 425 

20 . 6 . 1965 13 425 
ı21 . 1 . 1905 12 425 
•28 . 2 . 1966 112 425 



— 85 — 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! l 
i l 
i l 
1 
1 
-1 
1 
n 
1 
1 

Vazife yeri 

ULAŞTUtMA BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Cinsi 

Bakanlık 
Müsteşarlık 
Bakanlık 
Yüksek Denizcilik Ok. Md. 
Marmara ©öl. Lim. Dz. îş. Md. lüğü 
Karadeniz Böl. Lim. Dz. îş. Md. lüğü 
Eg>e Böl. Lim. Dz. îş. Md. lüğü 
[Akdemiz Lim. Dz. îş. Md. lüğü 
Marmara Lim. Dz. îş. Md. lüğü 

Ege Böl. Lim. Dz. îş. Md. lüğü 
Zonlgrddak Liman Başkanlığı 
Karadeniz Ereğlisi Liman Başkanlığı 
İskenderun Liman Başkanlığı 
Karadeniz Böl. Lim. Dz. îş. Md. 

Binek taşıtı - 1967 model 
Binek taşıtı (1903 model 
'Hizmet taşıtı 1968 mod«l 
Arazi Ibinek taşıtı 
Arazi binek taşıtı 
Arazi ıbinek taşıtı 
Arazi ibinek taşıtı 
Arazi binek taşıtı 
!Saç den!et motoru 
Ahşap denet motoru 
Mak denet motoru 
Mak denet motoru 
Mağun denet motoru 
Mağun denet motoru 
Ahşap demet motoru 
Servis motoru 
Saç akar yakıt dulbası 
Denet motoru 
»Denet motoru 
Deniz hizmet motoru 
Denet motoru 
Alhşap denet motoru 
Alhşap denet motoru 
Deniz fadamet motoru 
Deniz hazmet motoru 

Markası Alınaş tarihi 

'öhevrolet 410.1967 
» (6.7 mm 

Wolks - Wagen 27. 9 .1908 
Jeep Üniversal 30. 5 J1Ö88 
Jeep 19169 

» «1969 
Auistin 6. 9 .1963 
!Land - Rover 21. 5 .1964 
Buda •6.9 .'19515 
'Diter m. 2 nmı 
•Mak 01.5 .1901 
Ruıs '5/3J19S8 
(Buda 29. 5 .1(906 
löed '5. 5 .11936 
Diter 24.2 J1961 
Gr&y M. 1940 

26. 2 J195!5 
Catarpil H964 
Lar 1995 
Penta 1963 
Parsons Barsaeuda 1965 
Diter 24. 2 .1961 

» 24.2 .19101 
Penta 1958 
Yollva Penta 30.1.1904 



iSıra 
No. Aded Vazife yeri 

26 1 
27 1 
28 

rrl 

29 1 
130 2 
31 2 
m 2 
33 1 
M 2 
35 

r-l 

Pa:zar Liman Başkanlığı 
Vakfıkebir Liman Başkanlığı 
Sinop Liman Başkanlığı 
Trabzon Limanı Başkanlığı 
Yüksek Denizcilik Okulu 

» » » 
» » i» 
» » » 
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Cinsi Markası Alınış 

Deniz hizmet sandalı 20. 3 
Deniz hizmet sandalı 20. 3 
Deniz hizmet sandalı 120. 3 
Deniz hizmet motoru Greyis 6.12 
Filika 7 çifte kürek (14.12 
Filika 6 çifte kürek 
Filika 5 çifte kürek 14.12 
Filika 5 çifte kürek 28. 5 
Bot dingi 2 çifte küreık 28. 5 
Grömi (Hamit Naci Eğitim ge.) 27. 3 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığındaki taşıtlara ait listedir 
'Satın alma 

Sayısı Çinisi 'Markası! tarihi 'Lira (K. Değişil 

1 Aded Pleymuth Behreden 18 . 6 . 1968 60 000 
3 » Jeep Üniversal 07 . 1 1 . 1953 6 497 63 (Beheri) 
4 » Jeep Land - Rover 28 . 9 . 1960 81 200 (Beheri) 
5 » Arazi ibhnek Austin 28 . 9 . 1963 3(3 400 (Beheri) 
2 » Jeep Üniversal 31 . '5 . 11006 134 500 (Beheri) 
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SANAYİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince kullanılmakta olan taşıtlara ait c 

Plâka No. Markası IMotor No. Ne işte kullanıldığı 

0021 1967 Ghevrttlet İmpala 
0022 1965 Chevrolet Biscayne 

06 iAA 216 1969 Ohevrolet Biscayaıe 
06 AH 879 Land - Rover Staition AVagon 
06 ÖF 704 Ford Ibinefc station 

FU2!22.Fo 
F.31(8.Fç 
Fl,lrL'19İBm 
15(1.024-9012 
ılE.'66.V.159501 

06 EU 16211 Station Waıgon 1907 Biscayne Ohev- F.02S22 OD şasi 153398 
rolöt ITJ204827 

06 ES 91'2 1967 minibüs kaptıkaçtı (Wolks -
Wagew) 22608171*54 00087(6121 

34 IAE 975 Ohevrolet aracı T.120165 

Bakanlık makam <aralbası 
Bakanlık makam 'araJbası 
Müsteşarlık makam aralbasa 
'Levazım ve Evrak İşleri IMd. 
ıHıısnıisi Kalem Müdürlüğü 

iSanayi Dairesi Reisliği 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 
Isfranfbul Sanayi Bölge Md. lüğü 
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TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

Merkez ve taşra teşkilâtında mevcut taşıt listesi 
237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir 

ISaltınialma [Bede 
Cinsi iMankası tarihi iLira 

(Binek otomobil Dodlge, 19160 madel 1961 45 7 
[Binek otomolbil Ohevrolet, '1961 model 11904 Amerikan y 
iStatüon Waigon Ohevrolet, 1960 ımodel 1900 48 5 
iStatiion AVaigon International 'Traval 1964 Amerikan y 
Jeep •Land - Rorver, '1966 ımodel 1907 34 '5 
Jeep ara2;i (binek Jeep 1967 54 5 
Jeep araızii (binek Jeep, fl.907 model 11967 54 5 
[Kamyonet DodJge, 1967 model 1907 Amerikan y 
(Binek otomolbil Ohevrolet, 1967 model 1907 Amerikan y 
Jeep, İM. &8 Jeep, M. m 1965 Amerikan y 
Jeep Jeep 1965 Amerikan y 
Virnç ıCrane Shovel 1908 150 0 
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ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANLIĞI 

237 sayılı Karnına göre kullanılma'kta olan taşıtlara ait cetveldir 

Sıra 
No. Plâka No. Modeli Markası Kanuni tarifi Ta 

1 0024 1963 öhevrolet (Binek Makam araba 
2 06 AP 105 1960 » 'Station Wagon binek Hizmet araba 
8 06 AZ 238 1960 » » » » Hizmet araba 
4 06 AE 715 1960 V'OilJkıs - Wagen Kaptıkaçtı Mikr. Servis arabas 
5 06 AE 714 1960 Land - Rover Arazi 'kaptıkaçtı Mubayaa ve 
6 06 AE 716 1960 » »' » Yapı Malzem 
7 06 AE 717 '1960 » » » Plânlama ve 
'8 06 AR 383 1963 Austin » » İstanbul Böl. 
'9 06 AR 382 1963 » » » Mesken Gn, M 

10 06 AE 381 1963 » » » 'Mesken Gn. M 
Genel müdü 

11 06 AS 286 1963 Öhevrolet » » mubayaa İşi. 
12 06 AS 288 1963 » » » Yapı Mal. Gn 
13 06 DH 614 1964 Land - Rover Arazi (binek Yapı Mal Gn 
14 06 DH 615 1964 » » » Yapı Mal Gn 
15 06 DH 516 1964 » » » Yapı Mal Gn 
16 06 DN 618 1964 » >x » Mesken Gene 
17 06 DH 619 1964 » » » ıMesken Gene 
•18 06 DV 898 1964 AVillys Land - Rover » » Plânlama ve 
19 06 DC 180 Pikap Arazi Pikap Mesken Gene 
'20 06 AE 317 Willys Arazi binek Mesken Gene 
121 06 AC 542 1966 Ündversal Jeep Âfet İşleri Ge 
'22 06 EC 543 1966 » » Âfet işleri Ge 
23 06 EC 562 1966 » > Mesken Genel 
124 06 EC 563 1966 » > Plânlama Gen 
25 06 EC 564 (1966 » » İstanbul il. im 
26 06 EH 807 1966 Dodge Arazi biıuek Mesken Genel 
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tmar ve îskan Bakanlığı Afet İşleri Grenel Müdürlüğüne ait merkez araç listesi 

Sıra 
No. Plâka No. Modeli Markası Karnini tarifi Tahsis 

1 06 EU 649 1968 Pontiac Binek Bakan makam hizm 
'2 06 EE 803 (1965 Encik » Bakan .makam hizm 
3 06 AA 205 11968 Chevrolet (Impala) » Müsteşarlık makam 
4 06 EE 805 1964 » » Plânlama imar Gn 
5 06 KP 586 1967 Volks - W a gen » 'Genel Md. Büro M 
16 06 EU 723 1967 Land - Rover » Teftiş Kurulu Bşk 
7 06 EU 982 1965 Chevrolet (Otomatik) Arazi ibinek Alaşehir İnş. Âmir 
'8 06 AY 630 1963 Jeep Station A. Binek Station Walgo.n Genel Md. Hiz. 
9 06 EP 792 1967 Land - Rover Arazi (binek kaptıkaçtı Çukurova Inş. Âmi 

10 06 AS 286 1963 Chevrolet » » Yapı Malzemesi Md 
11 06 EU 194 1968 Land - Rover » » Genel Md. Hiz. 
12 06 EU 632 (1967 » » » 'Çukurova Inş. Âmi 
113 06 EU 671 1967 » » » Bartın înş. Âmir. 
14 06 EU 724 1967 » ;» » Bre. Konut. Inş. Âm 
15 06 EU 190 1967 » » » Çukurova Inş. Âmi 
16 06 EV 501 1968 Jeep Pick - up > » (Genel Md. Hiz. 

17 06 AH 224 1956 Jeep » » Deprem icra Hey. 
18 06 DU 273 1956 » » » iSatılacak 
19 06 AY 168 1963 Austin » » Genel Md. Hiz. 
20 06 EL 170 1967 Land - Rover » » Sındırgı Inş. Hiz. 
21 06 EN 469 1967 » » » Demirci Inş. Âmir. 
22 06 AU 189 1968 » :»' » Prefabrike Konut İn 
23 06 ET 927 1968 Jeep » » Prefabrike Konut İn 

24 06 EU 672 1968 Land - Rover » » Prefabrike Konut İn 
25 06 ES 379 Amerikan yardımı GMC. Kamy on Prefabrike Konut İn 
26 06 AH 987 1961 Chevrolet Arazi Pick-Tip Prefabrike Konut İn 
27 06 AH 830 1960 Land - Rover » Binek Garajda tamirde 
28 06 EV 458 1968 Jeep Pick - Tip » Pick - up Antalya Inş. Âmir. 
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Plâka No. 

06 DS 044 
06 AF ;625 
06 ET 316 
06 ES 294 
06 AR 382 
•06 EP '087 
06 EP 088 
016 EN 780 
06 EP 046 
06 EP 418 
06 EN 158 
06 ET 924 
06 EH 790 
06 EV 2164 
06 EP 415 
06 EP 657 
06 E ü 191 
06 EN 299 
06 ETJ 078 
06 FD 139 
06 FO 460 
06 BE 804 
06 AR 383 
06 EZ 997 
06 EZ 996 

06 ETJ 193 
06 W 993 
06 DV 995 

Modeli 

1953 
1956 
1967 

Amerikan 
1963 
»1967 
'1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
n967 
1967 
1967 
(19167 
1967 
1968 
'1968 
1962 
1967 
»1963 
11968 
1968 

Markası 

Jeep 
ıMan 
Jeep 
Yar. IGMC. 
Austin 
Lan'd - Rover 

Jeep Piek - up 
Lan'd - Rover 
Jeep 
Band - Rover 
Jeep 
Lan'd - Rover 

» 
» 
» 
» 

Ford 
Reo 
Ford 
Austin 
Jeep Piok - up 

» » 

(Karnini tarifi 

Arazi (binek Satılacak 
(Kamy on 'Çukurova î 
A,razi Ibin'ek 'Çukurova î 
Kamy on Antalya înş 
Arazi Ibin'ek Genel Müd. 

» » Çukurova î 
» » Antalya, înş 
» » iMaraş înş. 
» » Çukurova î 
» Piek - up 'Çukurova î 
» Binıek Alaşehir înş 
» » Çukur ova î 
» » Antalya înş 
» » 'Çukurova î 
» » İğdır înş. Â 
» » İğdır înş. Â 
» Piek - up Antalya înş 
» Binek Demirci înş 
» » Antalya 

'Binek Deprem İcr 
iKamy on Çukurova. în 
Binek Genel 'Müdü 
Arazi bin'ek 'Genel Müdü 

» 'Piek - up Çukurova în 
» » Çukurova în 

imar ve tslsân Bakanlığı Âfet İşleri Müdürlüğüne ait taşra araç listesi 

1967 Land-Rover Arazi binek 
t.196'5 Jeep Piek - up » » 
•1965 Jeep » Piek- up 

Erzincan î] 
Çorum îl İ 
Adana İl îm 
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Plâka No. Modeli (Markası Kaimini tarifi 

06 DV 502 wm Jeep Arazi Piek - up 
06 AE '714 1962 Land - Rover » (Binek 
06 OT 99«6 1965 Jeep ,» Piek - up 
06 AE 926 1961 Ford V.'B. Damuperli Kamyon 
06 AF 2313 1961 » » » 
06 AH 825 1961 » » » » 
06 EP 699 1967 Land - Rover Arazi ibinek 
06 EV 610 1963 -Jeep Station » » 
07 AL 908 1963 Jeep » » 
06 EU 71211 1968 Land - Rover » » 
06 ES 154 1968 Jeep » » 
06 EU 187 1968 Lanld - Rover » » 
06 DF 143 \1964 » » » 
06 EP 790 1967 » » » 
06 EU 106 1968 » » » 
'06 ES 156 1968 Jeep » » 
06 EU 192 1968 Land - Rover » » 
06 DV 997 1968 Jeep Piek - up 
06 AN 103 1965 » Arazi ibinek 
06 ET 9*25 1967 » » » 
06 EU 98'6 1967 » » » 
06 DC 530 11964 Land - Rover » » 
06 AF 081 1961 Ford V.8. Damperli kamyon 
06 AK 048 1961 » » » 
06 ET 941 1967 Jeep Arazi İbinek 
06 EV 591 11967 » » Piek - up 
06 DF 142 1964 Land - Rover » » 
06 DV 989 1965 Jeep Arazi Pdck-up 
06 ET 9*26 1967 » Arazi binek 
06 EP 417 1967 Land -Rover » » 
06 AD 3*27 1967 » » » 

Tahsis m 

Adana i l İmar Md. H 
Afyon İl İmar Md. H 
Ankara i l imar Md. 
Ankara i l İmar Md. 
Ankara İl İmar Md. 
Ankara İl İmar Md. 
Ankara İl İmar Md. 
Ankara İl İmar Md. 
Anitalya İl İmar Md. 
Antalya il İmar Md. 
Aydın İl İmar Md. 
Aydın İl İmar Md. 
Balıkesir İl İmar Md 
'Balıkesir İl İmar Md 
Balıkesir İl İmar Md 
Bingöl İl İmar Md. 
Bolu il imar Md. 
Bursa İl İmar Md. 
Bursa il imar Md. 
Bursa il imar Md. 
Çorum İl İmar Md. 
'Denizli İl İmar Md. 
Denizli İl imar Md. 
•Denizli İl İmar Md. 
Denizli İl İmar Md. 
Denizli İl İmar Md. 
Diyaribakır İ l İmar iM 
Diyaribaıkır il İmar M 
Elâzığ il imar Md. 
Erzincan ti İmar Md. 
Erzurum İl İmar Md 
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Sıra 
No. Plâka No. Modeli Maı 

66 06 AV 755 1958 Ford F. 600 

ı67 06 EN 901 1967 Land - Rover 
-68 06 EV 581 1968 Jeep P i c k - u p 
69 06 AK 785 1956 » » 
70 06 EU 725 1968 Land - Rover 

71 06 DV 998 1965 Jeep 
72 06 DO 53.2 1963 Land - Rover 
73 06 DY 003 1965 Jeep 
74 06 EV 265 1967 Jeep Willys 
75 06 DC 529 1964 Land - Rover 

76 06 ET 998 1967 Jeep 
77 06 EP 791 1967 Land - Rover 
78 06 EU 991 1968 Jeep 
79 06 EC 543 1966 Jeep P i c k - u p 
60 06 EC 542 1966 Jeep 

Kanuni tarifi 

Kamyon 
Arazi binek 

» Piok - Up 
» » 
» » 
» » 

Arazi binek 
» Piok - up 
» 'Binek 
» » 
» » 
» » 
» » 
» Piok - Up 
» » 

Tahsi 

Sakarya il imar M 
ISakarya il imar 
Sakarya il imar M 
Samsun il imar M 
'Sivas İl imar Md. 
Sivas İl imar Md. 
Sivas il imar Md 
'Trabzon İl İmar 
Tralbzon İl İmar 
Van İl İmar Md. 
Zonguldak İl İm 
Istanibul il İmar 
Giresun İl İmar 
Muş İl İmar Md. 
Muş İl İmar Md. 

Sayısı 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANLIĞI 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Taşıt ve iş makinaları cetveli 

Cinsi Markası Modeli 

1 Station Wagon ÖDodge 1950 

1 
'2 

Piok - up lOhevrolet 
Ford 

1951 
1952 

13 > Jeep 1953 
1954 

6 * » 
'2 2> Chevrolet 1958 

33 » Land - Rover 1960 

1 » "Wolks - Wagen 

Sayısı 

1 
1 
»2 
1 

1 
3 
9 

Cinsi 

Greyder 
Ziraat traktörü 
iSeyyar tamirhane 
Çekerli trayler 
Paletli traktör 
»Bahçe traktörü 
Ziraat traktörü 
P i e k - u p 4 X 4 

'Galion 
Masse 
'Tham 
Intern 
ıCater 
Reed 
Ford 
Dodg 
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1 9 6 9 
Yılı Bütçe Kanununun sekizinci maddesiyle verilen yetkiye dayanılara 

(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadroları gösterir cetvel 





MİLLET MECLİSİ 

Bölüm Madde 

12.231 GENEL İDARE GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü Arşiv Memuru 
Basımevi Müdürlüğü Arşiv Memuru 
Teknikişler Müd. Y. Mimar veya Mühendis 
Yüksek Mühendis inşaat, Elektrik ve Makina 
Teknikişler Elektrik Mühendisi 

» » Makina Yük. Müh. veya Makina Müh. 
Yüksek İç Mimar ve Dekaratör 

12.232 MİLLÎ SARAYLAR GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Yüksek Mimar veya Mühendis 
Yüksek Mimar veya Mühendis 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.231 GENEL İDARE GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
12.232 MİLLÎ ıSARAYLAR GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

Kullanıldığı 
Aded Ay 

2 12 
1 12 
1 3 
1 10 
1 12 
1 12 
1 12 

1 12 
1 12 
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Derece 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

Yılı 
Bölümü 
Maddesi 
ödeneğin çeşidi 
ödeneğin miktarı 

PERSONEL GİDERLERİ: 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

1969 
12.000 
12.230 
Geçici hizmetliler ücreti 
168 050 Tl. 

Aded Memuriyetin nev'i 

1 1 Hukuk Mimviri 
3 1 Diş Hekimi 
1 
2 

1 
1 

Arşiv Başuzmanı 
Arşiv Uzmanı 

2 1 » » 
3 
3 

1 
1 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
(ay) 

1 750 12 
1 250 12 
1 750 12 
1 500 12 
1 500 12 
1 250 12 
1 250 12 

Toplam 

12 

Toplam 
% 35 zammı + 
Genel toplam 
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BAŞBAKANLIK 

1 . 3 . 1969 tarihinden son Şubat 1970 tarihine kadar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Mütercim 

Muhasebe Başarşivisti 
Muhasebe Arşivisti 

» » 
» » 

Aded 
"Ücret Hizmlet, süresi 
IJira av 

1 250 12 

Tutarı 
Bira 

15 000 Barem, içi 
5 250 % 35 mm 

20 250 Toplamı 

1 1 250 12 15 000 Banem dışı 
1 700 12 8 400 » 
1 600 12 7 200 » 
1 500 12 6 000 » 

4 

500 12 

36 600 Yıllık .tutarı 
12 810 % 35 aarn 

49 410 Toplam 
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Görevin adı 

Mütehassıs Filolog 
Eski Metinler Mütehassısı .) 

(D 
» » » 

EsM Metinler TdhfecM 
) 
) 

(2) 

» » » 
Tefrlüfeçd Ve Tasniifçi 
Temlizlelvici 

) (3) 
(4) 

Ücret Hizanıöt sünesi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

Arşiv Ayırma Kurulu 

îstanbul 

1 1 100 12 13 200 Barem dış 
5 950 12 57 000 » 
4 800 12 38 400 » 

10 800 12 96 000 » 
9 700 12 75 600 » 

10 600 12 72 000 » 
9 400 12 43 200 » 

48 

400 12 

395 400 Toplam 
138 390 % 35 zam 

533 790 Toplam 

(1) Osmanlı Paleoğrafyasına ve Garb dili olmak üzere iki yabancı dile bihakkın vakıf olanlar 
(2) Osmanlı Paleografyasvnı, diplomatikasını, serajistikasını ve Osmanlı tarihi kronolojisini ve toponoma 
(3) Osmanlı Paleoğrafyasını ve diplomatikasını bilen ve her türlü vesikalardan hülâsa fişi çıkarabilenler. 
(4) Osmanlı Paleoğrafyasını , bilenler ve bununla yazılı her türlü vesikaları değerlendirebilenler. 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
geçici nizametliJıeır ücrfeti 

Görevin adı 

Propaganda Uzananı 
Propaganda Uzmanı 

Aded 
Üereit 
Lira 

Hizmjet süresi 
ay 

Tutarı 
L5ra 

1 
1 

1 250 
1 100 

12 
12 

15 000 
13 200 

1 250 
1 100 

12 
12 

28 200 
9 800 % 35 zann 

1 250 
1 100 

12 
12 

38 070 Toplanı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.251 Devllet Personel Dairesi yalmncı 
ai2ttî aın]Larla yardımcıları ücreti 

Dafldtlo - Sekreter 2 500 12 12 000 Baran dışı 
4 200 % 35 zam 

16 200 Toplam 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.253 Balsın - Yayın Geme! Müdürlüğü 
yabancı uızmanlıarlıa yardımcıları 
ücrdti 

Görevin adı 

Yabancı Uzm'an 
Yabancı Uzman Yardımcısı 

Aded 
Üerelt 
L'ira 

HJizmJeit ısüınesii 
ay 

Tutarı 
Lira 

1 
1 

12 400 
7 500 

3 
3 

37 200 
22 '500 

12 400 
7 500 

3 
3 

59 700 Toplam 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Doktor 
Muhasebe Arşivisti 
Proje Malî Analisti 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

Aded 
Ücret 
l i r a 

Hizmlöt ısüresıi 
ıay 

Tutarı 
Lira 

1 1 250 12 15 000 
1 1 250 12 15 000 
1 1 500 8 12 000 1 500 8 

42 000 
14 700 14 700 263 sayılı 

56 700 Toplam 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Örnekleme Organizatörü 
» ® 

» !» 
,» I» 

I» '»< 

Coğrafi Kod Âmirii 
Coğrafi Kod Âmiri Yardımcısı 

;» » Miemuru 
» » 
» » 

Aded 
Ücreti 
Dira 

Hiam/et sünesi 
;ay 

Tutarı 
IJina 

1 1 100 6 6 600 
1 950 6 5 700 
1 600 6 3 600 
1 500 6 3 000 
1 450 6 2 700 
1 1 100 6 6 600 
1 950 6 5 700 
1 600 6 3600 
1 500 6 3 000 
1 450 6 2 700 

43 200 
15 120 % 35 zamı 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
üeneti 

Görevin adı , 

Yalbancı Uzman Sefcrıeltieri 

Ücrelt HiızmjeH; ısüırteai Tutarı 
Aded Lira W Lira 

1 1 250 12 15 000 
1 950 12 11 400 
1 700 12 8 400 
1 500 12 6 000 
1 350 12 4 200 350 12 

45 000 
15 750 < Yo 35 zam 

60 750 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Aded 
Ücret 
Lira 

Kurs Öğretmeni 10 
Teberrükât eşyası Tesbit ve Değerlendirme 
Memuru 5 

800 

450 

Hizmieft süresi 
ay 

12 

Tutarı 
Lira 
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Tapıı kayıtlarının çıkarılması işlerinde 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 1 . 3 
kezde ve illerde çalıştırılacak olan geçici hizmetli kadroları. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1969 tarihinden 28 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Tasnifçi Âmiri 
Tasnifçi 

Doktor 
Tasnifçi 
Aşçı 
Tasnifçi 
Aşçı Yardımcısı 
Tasnifçi 

» 
» 
» 

(Barem dışı) 

MERKEZDE 

Ücrelt ıHizmielfc ısütfesi Tutarı 
Aded Liira ay U r a 

1 950 12 11 400 
4 800 12 38 400 
2 700 12 16 800 
4 600 12 28 800 
1 600 12 7 200 
3 500 12 18 000 
1 500 12 6 000 
7 450 12 37 800 
1 450 12 5 400 
5 400 12 24 000 
7 350 12 29 400 

10 300 12 36 000 
39 250 12 117 000 

376 200 131 670 % 35 
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Görevin adı 

Tasnif çi 

üeröt Hizmıet sfiireısi Tüten 
Aded Lira ;ay Lira 

İLLEKDE 

3 500 12 18 000 
4 450 12 21 600 
6 400 12 28 800 
6 350 12 25 200 

10 300 12 36 000 
84 250 12 252 000 

'Tcpdiam 
•% 35 zam 

381 600 
376 200 

757 800 
265 230 

133 56 

265 23 

1 023 030 
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Tapu ve Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu Öğretim Kurulunun 1 . 3 . 1969 tarihinden 28 „ 2 . 1970 tarihin 

(Barem içi kadrolar) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.232 Kadastro Okulu ve Kursu ge
çici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Öğretmen (1) 
(1) 

» 
(1) 

» 
» 
* U) 

Ücrelt •Hizmlet sünesii Tutarı 
Aded Dira ;ay Uira 

15 800 12 96 000 
12 700 12 67 200 

2 700 12 16 800 
31 600 12 148 800 
4 600 12 28 800 
4 500 12 24 000 
1 500 12 4 000 

Toplam 

5 880 % 35 

10 080 % 35 
8 400 % 35 

385 600 24 360 % 35 
24 360 % 35 zam 

409 960 Genel toplam 

(1) 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine göre 2/3 ücret alacaklardır. 
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ADALET BAKANLIĞI 

Karar sayısı : 6/11521 
. Ücretleri genel ve katma Bütçe kanunlarına bağlı (E) cetveline dâhil 12.230 - 12.233 ve 12.250 - 12.253 n 

karşılanmak üzere 1969 bütçe yılı içinde geçici mahiyetteki hizmetlerde çalıştırılacaklara ait kadrolardan 
A) ilişik (1) sayılı cetvelde olanların 1129 sayılı 1969 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesine dayanılar 

sında geçerli olmak üzere onaylanması; Maliye Bakanlığının 20.3.1969 tarih ve 111109-1/4174 sayılı yazısı 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

ÜcTOfc Hizım/eft sıürteei Tutarı 
Görevin adı Derece Aded Dir:a ;ay L/ira 

Öğretmen 3 5 1 250 6 25 000) 
» 4 2 1 100 6 8 800) 
I» 5 2 950 6 7 600) 
» 6 1 800 6 3 200) 
» 8 2 600 6 4 800) 
» 9 3 500 6 6 000) 

Kurls Mü'dürü 6 1 800 12 9 600 
Kurs İdare Memuru 9 1 700 12 8 400 
Ddktor 5 1 950 12 11 400 

» 9 43 500 12 258 000 

Ödenekler 

342 800 Toplam 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1969 malî yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesi ile verilen yetkiye dayanarak (E) cetveline giren masraf tertip 
için Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Gnkur. Mrk. D. Bşk. 
İngilizce Mütercim 
Arşiv ve Tasnif Uzmanı 
Fotokopi Uzmanı 
Makina Uzmanı 
Prs. Rp. Tetkik Uzmanı 
Arşiiv Uzmanı 

Harb Tarihi D. Bşk. 

Tarih Yazar Uzmanı 
Arşiv Tasnif Uzmanı 

» » ı» 
,» » (» 

Arşiv Uzmanı 
» » 

Fihrist Uzmanı 
Prs. Rp. Tetkik Memuru 
Moral Uzmanı 

Üoreıt Hizmldt ısüre&i Tutarı 
Aded Ldra ay Lira 

'2 1 250 12 30 000 (Barem içi 
2 1 100 12 26 400 
1 1 100 12 13 200 
1 950 12 11 400 
1 950 12 11 400 
1 950 12 11 400 

103 800 

37 1 100 12 488 400 
2 1 100 12 26 400 
2 950 12 22 800 
10 800 12 96 000 
76 700 12 638 400 
1 1 250 12 15 000 
10 800 12 96 000 
1 ' 1 250 12 15 000 
1 1 100 12 13 200 

140 1 411 200 
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Üerelt Hizmıet süresi 
•Görevin adı Aded Lira ıay 

Askerî Müze Müdürlüğü 

Şark Eserleri Uzmanı 1. 1 100 12 
Kimyager 1 950 12 
Heykeltraş 1. 950 12 

İstihbarat Başkanlığı 
3 

950 

Kusca Mütercim l 1 250 12 
Mütercim (Elence) 1 1 250 12 
în edlizce Mütercim 1 1 250 12 

Harb Akademileri Komutanlığı 

Araştırma - Geliştirme Kurulu Uzmanı 
Araştırma - Geliştirme Kurulu Uzmanı 
Stratejik Arşiv Uzmanı 
Stratejik Arşiv Uzmanı 

6 1 100 12 
3 800 12 
1 1 100 12 
1 800 12 

11 

800 

165 

M.S.B. Sağlık Başkanlığı 
Eczacı 

» 
Doktor 

Eski Dosyalar Tasfiye Tasnif Memuru 

1 1 250 12 
1 1 250 12 
1 1 250 12 
1 1 250 12 
1 1 100 12 

5 

Tultarı 
Lira 

13 200 
11 400 
11 400 

36 000 

15 000 
15 000 
15 000 

45 000 

79 200 
28 800 
13 200 
9 600 

130 800 
1 726 800 Toplam 

604 380 % 35 zam 
2 331 180 Genel topla 

15 000 
15 000 
15 000 
15 000 
13 200 

73 200 
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Ücröt Hizmet süresi 
Görevin adı Aded Lira ay 

M.S.B. Komp. D. Bşk. 
Bütçe Hazırlama Memuru 1 1 250 12 
Bütçe Tahlilcisi 1 1 100 12 
Menajman Memuru 1 1 100 12 
însangücü Yerinde Kullanma Memuru 1 950 12 
însangücü Yerinde Kullanma Memuru 1. 800 12 
Genel Rapor Tetkik Memuru 2 700 12 
însangücü Kontrol Memuru 1 700 12 
îstatistik Memuru 1 700 12 
Program Bütçe Hesapçısı 2 500 12 
îstatistik Memuru 1 500 12 
Menajman Yerinde Tetkik Memuru 2 500 12 

14 
M.S.B. Emekli Şubesi 

Eski Dosyaları Tetkik ve Tasfiye Uzmanı 1 600 12 
Eski Dosyaları Tetkik ve Tasfiye Uzmanı 1 500 12 

2 
21 

K.K.K. Tşk. ve Eğt. D. Bşk. 
Mütercim 5 1 250 12 
Dil Uzmanı (Öğretmen) 2 1 250 12 
Dil Uzmanı (Öğretmen) 5 1 100 12 
Mütercim 2 1 100 12 

14 

Tutarı 
Lira 

15 000 
13 200 
13 200 
11 400 
9 600 

16 800 
8 400 
8 400 

12 000 
6 000 

12 000 

126 000 

7 200 
6 000 

13 200 
212 400 Toplam 

74 340 % 35 
zam 

286 740 G m d topta 
75 000 
30 000 
66 000 
26 400 

197 400 



g tel ng 
1 - ^ 

P 
1 • 

o c 1 - ^ 

P 
1 • 

N *P h-1> P 

g >- i ü 
n> l£Q° 
3 
S "3 
s' O ' 

p 3 w 
a W 
N m

am
 

Sağlık D
. 

Bşk. 

b+ ^ fc+ ^ ^ 

w 
fc 

bd 

' M . 3 'o 31 
İ3" 

s 
£: 

P 

3' 
3 3" 

3 
P 

U
U

ll
 

3 
P 3 3 

3" 
3 
P 

nat 

d 3 
p 

ç—t r-H 
N g tsa ÎS 

3 g 3 3 
P P P pl 3 s g ı-ı 

K
. O

rd. D
. 

Bşk. 

M M bJ feJ M hrl 
r1 ^ ı^, ^s, v- ı.u 

ü 
O 
P 

P 

O 

p 4 

t-3 

?r 

& 
3: 

£ O O 
3 p p 
sf. 3 3 

P 3 

P W 
P 

M 
p co 
3-1 P 

b*1 <—< t l î ^ 
a a * % 

"-a "W P • 

«I If 
§ a 
• " O : 

>-s 
I—• 

£: 

Q 
o: 
< 

P 

LO LO CO ,—* LO ı—ı 

H tO M 
O Oi ü i o o o 

M M C5 M W O on en o en o o o o o 
I—ı 1—ı vO i—* 05 h- ıh -1 tO o o e n o o o o c n 
O O O O O O O O 

b- o 
E 3 

tO LO tO tO LO LO LO tO tO LO LO LO LO LO LO tO £ ^ 
B 

I 

h-t 
O 

O 
O 

to co 
en O 
o 
o 

en 
o o o 

o o o 

O l CX5 

o to o o o o 

t o •—>• — l 

to co en 
to o o 

00 tO o o o o 
o 
O 
O 

Ol 
O 
o 

E! 
•3 

— l ı_ı L-l L-L h-ı I - * h-' E! 
•3 

CO CO H CO ~ 5 co CO en 5 p 

to LO ^ to to to to O 
P 3 

o O O o o o o o 
o o o o o o o o 

9 
p 



Görevin adı Aded 

K.K. Personel Daire Başkanlığı 
Eski Dosyaları Tetkik ve Tasnif Memuru 

K.K. Teknik Daire Başkanlığı 
Kamacı Uzmanı 1 
Hafif Silâh Uzmanı 1 
Mühimmat Uzmanı 1 

3 
43 

Dz. K. K. 
Tbp. Diş Tbp. Eczacı 2 
Tbp. Diş Tbp. Eczacı 2 
Tbp. Diş Tbp. Eczacı 2 
Tarih Yazar Uzmanı 5 
Müzik Uzmanı 1 

12 
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Jcret Hizmet süresi Tutarı 
Lira ay Lira 

500 12 24 000 

24 000 

1 100 12 13 200 
1 250 12 15 000 
1 250 12 15 000 

950 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

12 
12 
12 
12 
12 

43 200 
559 800 
195 930 
755 730 

22 800 
30 000 
26 400 
66 000 
13 200 

158 400 
55 440 

213 840 

Toplam 
% 35 zam 
Genel toplam 

Toplam 
% 35 zam 
Gendi toplam 
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Görevin adı 

Jeomorfoloji Öğretmeni 
Ölçme Bilgisi Öğretmeni 
Trigonometri Öğretmeni 
Fotoğrafya Öğretmeni 
Lisan Bilgisi Öğretmeni 
Harita Çizim Öğretmeni 
Ordu Bilgisi ve Binici Öğretmeni 
Motor ve Lojistik Öğretmeni 
Matematik Öğretmeni 
Sağlık Bilgisi Öğretmeni 
Bütçe Uzmanı 
Tabip veya Diş Tabibi 
Hesapçı 
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ÜC] ret Hizmet süresi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

1 80 7 560 
1 80 7 560 
1 160 8 1 280 
1 160 8 1 280 
1 80 7 560 
1 80 7 560 
1 80 7 560 
1 80 7 560 
1 80 7 560 
T 80 7 560 
1 1 250 12 15 000 
1 1 100 12 13 200 
2 1 100 12 26 400 

34 

1 100 12 

85 800 
19 110 
104 910 

% 35 zam 
Toplam 

289 2 970 600 Genel toplam 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı yamanlarla yardımcıları 
ücreti 

Görevin adı Aded 

Gnkur. Bşk. As. Yrd. Krl. Bşk, 
Tercüman 8 
Tercüman 12 

20 

K.K. Hrk. Bşk. 
Dil Uzmanı 3 
Mütercim 2 

5 
K.K. Zh. Brl. D. Bşk. 

Süvari Yarışma Binici Uzmanı 1 

1 
6 
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Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Lira ay Ldra 

1 028 790 % 35 zam 
3 999 390 Tenzil 

390 Netice 

3 999 000 

1 250 12 120 000 Türk uyr 
1 100 12 158 400 Türk uyr 12 

278 400 
97 440 % 35 zam 

375 840 Toplam 

1 250 12 45 000 Türk vey 
1 100 12 26 400 Türk uyr 

1 750 12 

71 400 

21 000 

21 000 
92 400 Toplam 
32 340 % 35 zam 

124 740 Genel top 



Görevin adı Aded 

Dz. K. K. 
Tercüman 

28 

K.K. Hrk. Bşk. 
Dil Uzmanı 5 
Dil Uzmanı 4 

9 
K.K. Zh. Brl. D. Bşk. 

Süvari Yarışma Binicilik Uzmanı 1 

K.K. Ord. D. Bşk. 
Helikopter Uzmanı 1 
Helikopter Bakım Uzmanı 1 

2 
12 
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Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Lira ay Lira 

1 250 12 30 000 

30 000 
10 500 % 35 zam 
40 500 Toplam 

400 800 Genel toplam 
140 280 % 35 zam 

541 080 Genel toplam 

3 375 12 202 500 Yabancı uyruklu 
2 700 12 129 600 Yabancı uyruklu 12 

332 100 

14 000 6 84 000 Yalbancı uyruklu 6 

84 000 

27 240 12 326 880 Yabancı uyruklu 
13 620 12 163 440 Yalbancı uyruklu 

490 320 
906 420 Toplam 
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Görevin adı 

Dz. K. K. 
Yabancı Dil Uzmanı 

Ücret Hizmet süresi 
Aded Lira ay 

1 
13 

3 000 12 

Tutarı 
Lira 

36 000 Yabancı 

36 000 
942 420 Genel to 
942 420 Yabancı 
541 080 Türk uy 

1 483 500 Bıarem iç 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

1969 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertiple 
Kurulu Karariyle uygulanmış olan kadrolar 
Uygulanan kadroya ilişkin masraf tertibinin 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Kurs Müdürü 
Kurs Müdürü Yardımcısı 
Daktilo 
Teksirci 

Ücreit Hizmîelt ISÜTOSÜ. Tutarı 
Aded Lira ay l i r a 

Kaymakamlık Kursu 
\ 

1 1 100 12 (1) 2 200 
1 950 12 11 40Q 
1 600 12 7 200 
1 600 12 7 200 



Görevin adı Aded 

Dağıtıcı 1 
Hademe 1 

» 1 

Kurs Müdürü 1 
Kurs Müdürü Yardımcısı 1 
Kâtip ve Mutemet 1 
Teksirci ve Dağıtıcı 1 
Hademe 1 
Öğretmenler 18 

23 

(1) 1/3 vekâletle yürütülecektir. 
(2) Halen durumu itibariyle 1101 sayılı Kantonun ek 

içinde halledilecektir. 
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Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
ay 

Tutarı 
Lira 

500 12 6 000 
450 12 5 400 
300 12 3 600 12 

43 000 Toplam 

Meslek Kursu 

15 050 % 35 zam 

Meslek Kursu 

58 050 Geai'el toplam 

] Meslek Kursu 

1 100 12 (D 2 200 
950 12 (D 1 900 
700 12 (2) 8 400 
600 12 7 200 
400 12 4 800 
450 12 64 800 (Barem içi 2/3) 12 

89 300 Toplam 
31 255 % 35 zam 

120 555 Gıeoıel toplam 

5 nci maddesi 1 nci fıkrası şümulüne gitmektedir. Geçici 9 
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Görevin adı 
Ücret Hizmet süresi Tutarı 

Aded Lira lay Lira 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Harita Uamanı 
Dıesinaltör 

1 
1 

1 250 
1 100 

12 (2) 
12 (2) 

15 000 
13 200 

2 

1 250 
1 100 

12 (2) 
12 (2) 

28 200 
9 870 

Toplam 
% 35 za 

1 250 
1 100 

12 (2) 
12 (2) 

38 070 Genel top 

(2) Halen durumu itibariyle 1101 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesi 1 nci fıkrası şümulüne girmekted 
süre içinde halledilecektir. 



— 27 — 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1969 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertiplerden idar 
kanlar Kurulu Karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Uygulanmış kadroya ilişkin masraf tertibinin 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Lisan bilir Sekreter 
Mütercim 

Aded 
"ücreit 
Lira 

Hiamleit sünesi 
ay 

Tutarı 
Lâra 

1 
1 

1 250 
1 100 

11 
11 

13 750 
12 100 

2 

1 250 
1 100 

11 
11 

25 850 
9 050 

Toplam 
% 35 zam 

34 900 Genel toplam 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1969 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertiplerd 
kanlar Kurulu Karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Uygulanan kadroya ilişkin gider tertibinin 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

< Görevin adı 

Doktor 
Arşiv Memuru 
Tasnif Memuru 
Tasnif Memuru 
Ordonat Teknisyeni 
Muhabere Teknisyeni 
fatihlkâm Teknisyeni 

Ücret Hizmet ^süresi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

1 1 100 12 13 200 
1 1 100 12 13 200 
1 1 100 12 13 200 
2 950 12 22 800 
1 700 12 8 400 
1 700 12 8 400 
1 700 12 8 400 700 12 

87 600 Toplam 
30 660 % 35 zam 

118 260 Genel topl 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Mütercim (Barem içi) 

Uzman (Mikrofilmci - Dokûmancı) 
» (Dcjkûmancı) 
» (Dokûmancı) 

Dokûmancı 

Doktor (Barem içi) 

DIŞİŞLERİ BAKANLIâl 

1969 yılma ait tanzim olunan (E) cetveli kadroları 

Aded 

45 

Üerât 
Lira 

Hizmet sünesi 
ay 

Tutarı 
Lira 

26 1 750 12 546 000 
14 1 500 12 252 000 
5 . 1 250 12 75 000 

873 000 
113 400 Ortalama 600 lira 

1 250 12 

986 400 

4 1 250 12 60 000 
1 1 100 12 13 200 
1 800 12 9 600 
3 600 12 21 600 
3 500 12 18 000 
1 450 12 5 400 
1 1 250 12 15 000 

14 

1 250 12 

142 800 
49 980 Intajbak üzerindeaı 

192 780 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel (idare geçüoi hizmetlileri 
ücreti 

Görevin adı Aded 

İstaltlistiık Uzmianı 2 
Başiiısftatisıtikçi 1 
İstatistikçi 4 
Fiiş Memuru 3 
Fiş Memuru 6 
Tasnifçi 1 
Tasnifçi 2 
Tasnifçi 3 

22 
Yabancı ddl bilen Daktilo 2 
Memur 4 
Memur 4 
Memur 4 

14 
Doktor merkez için 1 
Arşiv Memuru 1 
Doktor istanbul Def. için 2 

4 
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MALÎYE BAKANLIĞI 

Ücret 
L/ira 

Hizmet süresi 
ay 

Tutarı 
Lira 

(BABEM DIŞI) 

1 250 12 30 000) 
1 100 12 13 200) 

950 12 45 600) 
800 12 28 800) Bütçe ve Malî K 
600 12 43 200) 
800 12 9 600) 
700 12 16 800) 
500 12 18 000) 12 

205 200 
1 750 6 21 000) 

80C 6 19 200) Gelirler Genel M 
700 6 16 800) 
600 6 14 400) 6 

71 400 
1 750 12 21 000) 

800 12 9 600) Özlük işleri Müd 
1 750 12 42 000) 

72 600 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 .Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Genel idare geçici hizmetlileri 
Tasnlif Memuru 

» 
» 

Okul ve kurumlar geçici hizmetlileri 
T^fcnfeyen 
Uaman 

» 
» 
» 
» 
» 
» Teknisyen 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

Mfellor Uz. 
Mustaıhzır 
Usta - Öğretici 

» 
» 

Öğretmen 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Ücrelt Hizmıet süresi Tüteri 
Adeıd Ldrta ay Lira 

8 500 12 48 000 
1 450 12 5 400 
1 400 12 4 800 

10 

400 12 

58 200 

3 1 750 12 63 000 
o o 1 750 12 63 000 
1 1 500 12 18 000 
1 1 100 12 13 200 
2 950 12 22 800 
2 800 12 19 200 
2 700 12 16 800 
1 1 250 12 15 000 
8 1 250 12 120 000 
1 950 12 11 400 
3 800 12 28 800 
1 600 12 7 200 
1 500 12 6 000 
1 950 12 11 400 
1 950 12 11 400 
10 950 12 114 000 
13 800 12 124 800 
20 700 12 168 000 
20 600 12 144 000 
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Görevin adı 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Uzaman 

istanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Uzmuan 

» 
» 
» 

Devlet Konservatuvarları 
Uzanan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
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Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Aclcd Lira ay lira 

2 10 000 12 240 000 

1 6 000 12 72 000 
1 2 500 12 30 000 
2 1 500 12 36 000 
1 1 000 12 12 000 

5 150 000 

12 144 000 
12 360 000 
12 216 000 
12 384 000 
12 168 000 
12 38 400 
12 72 000 
12 30 000 
12 18 000 
12 36 000 

2 6 000 
6 5 000 
4 4 500 
8 4. 000 
4 3 500 
1 3 200 
2 3 000 
1 2 500 
1 1 500 
3 1 000 

32 1 466 400 



Görevin aldı 

Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz 

Teknik Üniversitesi 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Uzîmsan 

» 
» 

İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullarda görevlendirilecekler 

Öğreteıem 

Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 

(MERKEZ) 
Uzaman 

Eğitim Enstitüleri 
Uzaman 

» 
» 
» 
» 
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Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

9 000 12 432 000 
2 6 000 12 144 000 
4 4 500 12 270 000 
4 4 000 12 192 000 
2 3 000 12 72 000 
1 2 500 12 30 000 

18 

2 500 12 

1 140 000 

1 3 500 2 7 000 
1 2 500 2 5 000 

T—
i 800 12 9 600 

21 600 

800 12 67 200 

2 300 12 27 600 

7 4 000 12 336 000 
1 3 200 12 38 400 
9 3 000 12 324 000 
3 2 850 12 102 600 
2 2 500 12 60 000 



Görevin aldı 

Uzman 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullarda görevlendirilecekler 

Öğret/men 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Ücret İliz m ıet süresi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

4, 2 000 12 96 000 
4 1. 850 12 88 800 
2 1 500 12 36 000 
1 1 000 12 12 000 
1 850 12 10 200 

34 

850 12 

1 104 000 

1 3 500 12 

1 3 000 12 

3 2 700 12 
8 2 550 12 
5 2 500 12 
12 2 400 12 
2 2 300 12 
1 2 250 12 

12 2 000 12 
7 1 000 12 
2 800 12 
6 500 12 

42 000 

36 000 

97 200 
244 800 
150 000 
345 600 
55 200 
27 000 

288 000 
84 000 
19 200 
36 000 

60 1 425 000 



Görevin aldı 

Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullarda görevlendirilecekler 

Öğnertımen 
» 
» 
» 
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Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Aded Lira ay Uira 

1 3 500 12 42 000 
2 3 000 12 72 000 
1 2 750 12 33 000 

4 147 000 
6 651 000 Genel top 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 .(iM/erfcez) geçici lıiamıetiliter ücreti 

Ücreti Hiznueft süresi Tult&rı 
Görevin adı Derece Aded Lira ıay Lira 

Müterdim 

Haklim 

Haklim 

(BAREM İÇİ) 

DemiryoUar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

1 750 2 363 12 2 363 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
înşaat Reisliği 

1 250 1 688 12 1 688 

Yapı ve imar İşleri Reisliği 

1 750 2 363 12 2 363 

6 414 

Tefeniilsyen 

TeööıÜlsyen 

(BAREM DIŞI) 

DemiryoUar ve Limanlar înşaat Reisliği 

1 250 1 688 12 1 688 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

1 4 1 750 2 363 12 9 452 
3 3 1 250 1 688 12 5 064 

28 356 

20 256 

28 356 

76 968 

20 256 

113 424 
60 768 



Görevlin aidi Derece Aded 

Teknisyen 4 1 
» 6 1 

Servis Şefi 3 4 
Merrrar 6 3 

» 7 1 
» 9 2 

20 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 (M'er) gençti ihftamıettflJil'er ücretti 

Hekiim 6 1 
» 6 2 

Tefenisyen 1 1 
» 3 2 
» 4 1 
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Ücreti Hizmet süresi Tutarı 
Lira lay Lira 

1 100 1 485 12 1 485 17 82 
800 1 080 12 1 080 12 96 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
tnşaat Reisliği 

1. 250 1 688 12 6 752 81 02 
800 1 080 12 3 240 38 88 
700 945 12 945 11 34 
500 675 12 1 350 16 20 

31 056 372 67 

(BAREM ÎÇÎ) 

Demiryollar ve Limanlar înşaat Reisliği 

1 250 1 688 12 1 688 20 25 
950 1 283 12 2 566 30 79 

4 254 51 048 

(BAREM DIŞI) 

Demiryollar ve Limanlar înşaat Reisliği 

1 750 2 363 12 2 363 28 356 
1 250 1 688 12 3 376 40 512 
1 100 1 485 12 1 485 17 820 
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SiÜFVeyan 
» 
» 

Meımnır 

Görevin aidi 
Ücret Hizmet süresi Tutarı 

Acled 

700 

Lira ay Lira 

7 1 

Acled 

700 945 12 945 11 340 
8 2 600 810 12 1 620 19 440 
9 2 500 675 12 1 350 16 200 
6 1 800 1 080 12 1 080 ]2 960 
7 1 700 945 12 945 11 340 

Tefeniisiyen 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

1 2 1 750 2 363 12 4 726 56 712 
2 2 1 500 2 025 12 4 050 48 600 
4 2 1 100 1 485 12 2 970 35 640 

17 24 910 298 920 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.250 Yabancı ıızaniamlliarlia yardımcıları 
üiereıti 

Yafaajncı Uzman (Müh.) 
Yabancı Uzman (Müh.) 

1969 yılı ecnebi uzman kadroları 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

7 500 
6 000 

12 
12 

7 500 
6 000 

90 000 
72 000 

13 500 162 000 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Kararname 
Karar : 16/11521 

Ücretleri genel ve katma Bütçe kanunlarına bağlı (E) cetveline dâhil 12.230 - 12.233 ve 12.250 - 12.253 
karşılanmak üzere, 1969 bütçe yılı içinde geçici mahiyetteki hizmetlerde çalıştırılacaklara ait kadrolardan 

1969 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesine dayanılarak 1.3.1969 - 28.2.1970 tarihleri arasında geçerli 
kanlığının 20.3.1969 tarih ve 111109-1/4174 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 26.3.1969 tarihinde k 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Plânlaımıa Uzraıjanı 
Teknik Uamtan 
Teknik! Uzmuan 
Plânlanma Uzmıam 
Personel Uzımiaaıı 
Bakım Uznnlaını 
Domaltan Depolama Uztnmm 
Sitıdk Koritrol ve Ayniyalt Uamıanı 
Uzarnan 
M!ektr,ik Teknisyeni 
Mtaitorlu Araç Tefcnii&yeni 
Aitelye Tefaıisjyeirii 
Tesilsalt Aksesuvar Tefcnisryeni 
Telkııisyen 

Ücrefl; HizımSet sünesi Tutarı 
Aded Lira ay Lira 

1 1 750 12 21 000 Barem dış 
1 1 500 12 18 000 » 

24 1 250 12 360 000 » 
4 1 250 12 60 000 » 
2 1 250 12 30 000 » 
1 1 100 12 13 200 » 
1 1 100 12 13 200 » 
1 1 100 12 13 200 » 
2 1 100 12 26 400 » 
1 1 100 12 13 200 » 
1 1 100 12 13 200 » 
1 800 12 9 600 » 
1 600 12 7 200 » 
1 950 12 11 400 » 



Görevin aldı Aded 

TilM Aletler Uzmanı 1 
ikmal Uzmanı 1 

Tercüman 
Mütercim 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

44 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
ücreti 

Görevin adı Aded 

Sosyal Mzmetiler Akademicinde Öğretmen 1 
Sosyal Hizmetler AkaderrçiislMide Öğreltaıen 1 
Hıfzısıhha Okulunda Öğretmem I 
Refik Saydlam Enstitüsünde Uzman Başteknlisyen 1 
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Ücret 
Lira 

1 250 
1 100 

1 750 
1 100 

Hizmet süresi 
ay 

12 
12 

12 
12 

Tutarı 
Lira 

15 000 Barem dışı 
13 200 » 

637 800 Toplam 
223 230 % 35 zam 

861 030 Toplam 
42 000 Barem. içi 
13 200 » 

55 200 Toplam 
19 320 % 35 zam 

74 520 Toplam 

Ücrelt Hizmet ısüresi Tüten 
Lira ay Lira 

8 500 12 102 000 
2 000 12 24 000 
4 500 12 54 000 
8 500 6 51 000 

231 000 Toplam 



— 46 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Gümrük Kurs Öğretmeni 
Muhafaza Kurs Öğretmeni 
Lisan Öğretmeni 
Mütercim 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

(BAREM DÂHİLİ) 

Ücret liizmıet «süresi Tutarı 
kiecl Lira ay Lira 

10 500 12 60 000 
6 500 12 36 000 
2 500 12 12 000 
2 1 500 12 36 000 

144 000 

Öğretmen ücretleri 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin birinci fıkrasın 



Görevin aidi 

Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı 
Şef 
Memur 

» 
» 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

Menrar 

Bölünmez hizmetler 

Doktor (2/-Î oranında) 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Doktor (2/3 oranında) 
Doktor (2/3 oranında) 
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TARIM BAKANLIĞI 

Ücret Hizmet süresi Tutarı 
Aded Lira ay - gün Lira 

1 500 12 6 000 (B; ıırem dışı) 
1 450 12 5 400 » 
1 400 12 4 800 » 
1 400 10 4 000 » 400 10 

20 200 
7 070 % 35 zam 

1 250 

1 500 

12 

12 

27 270 Toplam 

15 000 (Harem dışı] 
5 250 % 35 zam 

20 250 Toplam 

12 000 (Barem içi) 

59 520 Genel toplam 

6 
10 

800 
600 

12 
12 

38 400 (Barem içi) 
48 000 » 

16 86 400 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ aENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Görevin aldı 

Öğretmen (2/3) oranında fmerkezde açılan 
kurslar için 
Öğretmen (Aynı zamanda okul müdürü (2/3) 
Öğretmen aynı zamanda okul Md. Yard. (2/3) 
Öğretmen (Tam zamlı) 
Öğretmen (2/3 oranında) 
Öğretmen (2/3 oranında) 
Doktor (2/3 oranında) 
Daktilo (Tam zamlı) 
Aşçıbaşı (Tam zamlı) 
Hastabakıcı ('Tam zamlı) 
Ambar Memuru 
Evrak Sicil Memuru (Tam zamlı) 

Ücret Hizmet süresi Tuta] ['1 

Adec] Lira ay Lirıa 

6 450 12 21 600 (Baranı içi) 
l 950 12 7 600 » 
1 800 12 6 400 » 
5 700 12 42 000 » 

15 700 12 84 000 » 
(J 450 i 2 21 600 » 

1 100 12 S 800 i .BtvrMiı dışı) 
500 12 6 000 » 
500 12 ti 000 » 
450 12 5 400 » 
450 12 5 400 » 
450 12 5 400 » 

40 

450 12 

198 600 Toptan, 
24 570 c/c 35 zum 

223 170 den eli .toplam 
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ZAMLI KADROLAR 
% 35 

Adöd Ücret T u t a n Yılllığı 

t2 ÜOO 

Mailinim 

5 700 3 500 

Yılllığı 

t2 ÜOO 14 700 
2 500 1 000 12 000 4 200 
o 450 1 350 16 200 5 670 

70 200 24 570 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel ^derleri 
12.230 Geçidi faizmıelMler ücreti 

Görevin adı 

SANAYİ BAKANLIĞI 

Ücret 
Adöd Lira 

Hizmjet ısüresi 
ay 

Tutarı 
Lira 

Mü|tieaxüıiîi 2 1 250 12 36 300 
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Memur 
» 
» 
» 

Öğretmeli 

Görevin adı Derecesi Aded 
ücret, Ilizınıet sünesi i .Aylık tutan 
Lira ay Iüiia Yrî'lılk tutaı 

1 1 l 250 12 1 250 15 000 
4 1 800 12 800 9 600 
(i o 600 12 1 800 21 600 
10 İ 350 12 350 4 200 

1 13 500 2/3 12 4 000 52 000 13 500 2/3 12 4 000 

102 400 
Kadroları % 35 o dâhil edilmjedi 17 640 

180 040 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 (Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Kurs Öğretmeni 
Büro Şefi 
Hesap Memuru 
Doktor 

(1) Bu kadrolar 2/3 olmak hesab edilmiştir. 
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KÖY İŞLERİ BAKANLİĞİ 

toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(MERKEZ) 

Aded 

14 
1 
1 
1 

Üerelfc 
Lira 

Hiamıet «süresi Tufen 
LÜra 

Toprak ve İskân Kursu 
600 12 
800 12 
700 12 
700 12 

67 200 (1) 
9 600 
8 400 
8 400 (Barem îej 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı Aded 

Misafirhane Âmiri 1 
Evrak ve Dosya İşleri Şefi 2 
Hastabakıcı 1 
Büro Şefi 1 

» 2 
Memur 1 

» 1 
» 1 

Doktor 1 

- 5 3 -

(ÎLLER) 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
>ay 

Göçmen Misafirhanesi 
500 
400 
350 
600 
400 
400 
350 
300 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

000 
600 
200 
200 
600 
800 
200 
600 

(Barem dışı) 

9 600 (Baremi içi) 
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